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1 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 
Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre študijné odbory vychádza z cieľov 

stanovených v zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v štátnom vzdelávacom programe pre skupiny študijných odborov  
24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba  a 26 elektrotechnika a z cieľov združenia zamestnávateľov Duálna akadémia, 
z.z.p.o., zriaďovateľa školy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na sektorov automobilového priemyslu 
s využitím systému duálneho vzdelávania.  

Snahou našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale 
aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Naša škola je otvorenou vzdelávacou 
inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.   

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom 
a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, 
prosociálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.  

Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov pre uplatnenie absolventa na trhu práce a predpokladov pre 
celoživotné vzdelávanie sú zamerané na: 

1.1 Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:  

 vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji 
vlastnej osobnosti, 

 umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám, najmä žiakom zo 
sociálne znevýhodneného prostredia ako formy prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných 
a talentovaných jedincov, 

 podporovať špecifické záujmy, schopnosti a nadanie žiakov, 

 formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu, 

 vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, 
komunikácia a tolerancia, 

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

 poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb v rámci celoživotného vzdelávania a vo voľnom 
čase. 

1.2 Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: 

a) partnerský model spolupráce so spoločnosťami VW SK, Siemens, Matador a BSK 
− rozvoj a zvyšovanie kvality systém duálneho vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi na základe zmluvy o duálnom 

vzdelávaní uzatvorenej medzi školou a zamestnávateľmi, 
− potreby zamestnávateľov pri tvorbe a realizácii školských vzdelávacích programov školy  
− očakávania zmluvných zamestnávateľov v rámci prípravy žiakov na povolanie, 
− význam praktického vyučovania na odbornom vzdelávaní a príprave. 

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

 uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia (využívaním interaktívnej tabule, praktických 
cvičení), realizáciou medzi predmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového a programového 
vyučovania, 

 zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka využívaním jazykového laboratória, získania kvalifikovaných učiteľov pre 
výučbu cudzích jazykov a zabezpečením dostupných podmienok (realizácia projektov) pre výučbu cudzieho jazyka 
v zahraničí, 

 naďalej skvalitňovať výučbu informačných a komunikačných technológií využívaním odborných učební a softwarového 
vybavenia a podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológií, 

 zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v študijných odboroch, 

 využiť skúsenosti zahraničných systémov duálneho vzdelávania s dôrazov na nemecký duálny systém, 

 školský vzdelávací program vypracovávať v spolupráci so zmluvnými partnermi v systéme duálneho vzdelávania so 
zohľadnením potrieb zamestnávateľov, 

 prepojiť odborné vzdelávanie na teoretickom vyučovaní s praktickým vyučovaním na pracoviskách praktického 
vyučovania zmluvných zamestnávateľov, 

 zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby, 

 rozvíjať špecifické záujmy žiakov, 

 vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie na teoretickom a praktickom vyučovaní,  

 zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky. 
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c) posilnene úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom: 

 rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor a jeho stabilizáciou,  

 podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov v spolupráci so zamestnávateľmi formou 
inovačných vzdelávaní a formou odbornej stáže u zamestnávateľov, 

 rozvíjať hodnotenie a seba hodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov. 
 

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

 rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom, žiakom a rodičom, 

 rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti z úspechov,  

 vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom prístupe k vzdelávaniu s dôrazom 
na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka, 

 budovaním pozitívnej atmosféry v škole eliminovať predpoklady pre vznik šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, 
rasizmu a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv  a slobôd, 

 viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 

 na základe spolupráce so zamestnávateľmi získavať odborné vedomosti a zručnosti priamo na pracovisku praktického 
vyučovanie a pracovisku zamestnávateľa a to vrátane vytvárania priestoru pre výkon práce žiakov u zamestnávateľov 
v čase školských prázdnin, 

 zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých vedomostí, zručností 
a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie 
a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa, 

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

 presadzovať zdravý životný štýl, 

 vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľno časových aktivít. 
 

e) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe partnerstva 
s cieľom: 

 zapojiť rodičov do procesov školy najmä v oblasti samotného odborného vzdelávania a aj v oblasti záujmového 
vzdelávania a voľno časových aktivít, 

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

 aktívne spolupracovať so zmluvnými zamestnávateľmi pri tvorbe školských vzdelávacích programov, rozvoji záujmového 
vzdelávania, skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a odborného výcviku, 

 spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania a prípravy podľa potrieb členov 
združenia Duálna akadémia, z.z.p.o. a podľa potrieb ostatných zmluvných zamestnávateľov, 

 vytvárať spoluprácu so školami, ktoré pripravujú žiakov v systéme duálneho vzdelávania, ale i školami v zahraničí 
a vymieňať si vzájomne skúseností a poznatky, 

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

 

f) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:  

 zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, 

 zrekonštruovať odborné učebne pre teoretickú prípravu žiakov, 

 vybudovať kabinet výchovného poradcu, 

 zrekonštruovať hygienické priestory školy, 

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

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

 pravidelne sa starať o úpravu okolia školy. 
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2 VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

 
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia sa nachádza v Bratislave – mestskej časti Devínska Nová 

Ves v tesnej blízkosti hlavného zmluvného partnera zamestnávateľa Volkswagen Slovakia, a.s.. Škola dostupná mestskou 
hromadnou dopravou. MAPA 

Za jeden z významných dní v histórii nášho mesta možno považovať rozhodnutie vlády vybudovať v Bratislave automobilku v 
blízkosti cestnej i lodnej dopravy. Realizácia tejto myšlienky spustila reťazovú reakciu definovania ďalších rozhodnutí potrebných na 
jeho podporu. Jedným z takýchto rozhodnutí bolo zadefinovanie vzniku vzdelávacej inštitúcie, ktorá by pripravovala kvalifikovanú 
pracovnú silu pre rodiacu sa slovenskú automobilku.  V týchto prvotných myšlienkach bola zadefinovaná orientácia i poslanie našej 
školy. Od položenia základného kameňa až po dnešné dni sa orientácia našej školy nezmenila, ani z dôvodu zániku materského 
podniku ani zmeny zriaďovateľov. Práve naopak, jej spätosť s automobilovým priemyslom je ešte silnejšia, čoho dôkazom bolo i 
zaradenie našej školy medzi Pilotné centrá automobilového priemyslu a  rozhodnutie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 
o oprávnení školy používať popri názve školy aj označenie „Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel“. 

Slovensko sa vďaka vlastným rozhodnutiam a pomoci zahraničných investorov stalo jedným z najväčších výrobcov 
automobilov v prepočte na jedného obyvateľa. Táto skutočnosť podporená obrovským rozvojom elektronizácie v automobilovom 
priemysle si vynútilo zmenu nielen v kvantite servisných činností ale hlavne v obsahu, jej kvalite a rýchlosti.  

Profesijne je Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia zameraná na študijné a učebné odbory v oblasti automobilového 
priemyslu a v oblasti servisu automobilov.  

Škola so svojím zameraním je jediná svojho druhu v meste Bratislava, čo jej dáva predpoklady na ďalší rozvoj. Obrovský 
rozmach automobilového priemyslu na Slovensku i v meste Bratislava   predurčuje našu školu na prípravu žiakov pre výkon 
technicky náročných povolaní pre dané odvetvie a súčasne aj pre pokračovanie v štúdiu na vysokej škole technického zamerania. 

Na základe analýzy potrieb trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám 
signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu kvalitatívnu úroveň, 
identifikovali sme  množstvo zamestnaneckých príležitosti pre našich absolventov v . 

Vychádzajúc zo SWOT analýzy:   
 

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

– zriaďovateľ školy priamo prepojený na zamestnávateľov, 
– zmluvná spolupráca so zamestnávateľmi, 
– systém duálneho vzdelávania podľa potrieb zamestnávateľov, 
– záujem uchádzačov o štúdium na základe učebnej zmluvy, 
– označenie školy ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel, 
– príprava pedagógov školy v spolupráci so zamestnávateľmi, 
– aktualizácia pedagogického zboru, 
– aktívne zapájanie sa do projektov – vyškolený projektový tím, 
– odborné stáže žiakov v krajinách EÚ, 
– možnosť individuálnej integrácie žiakov so ŠVVP, 
– koordinácia a usporadúvanie športových súťaží pre žiakov SŠ v školskom areáli, 
– možnosť ubytovania v zmluvnom ŠI v prípade organizovania rôznych akcií, 
– trvalá aktualizácia odbornosti učiteľov a majstrov odbornej výchovy, 
– tvorba pracovných zošitov, učebníc, výučbových portálov pre žiakov  a pedagógov, 
– aktívna účasť zamestnávateľov a zriaďovateľa školy na tvorbe odborných učebníc v spolupráci so zahraničnými 

vydavateľstvami,  
– používanie odborných učebníc preložených z nemeckých originálov. 

 

 Slabou stránkou školy je: 
 

– nedostatok pedagogických zamestnancov vyučujúcich cudzie jazyky a vybrané odborné predmety, 
– nedostatočná vybavenosť moderných jazykových tried, 
– nedostatok odbornej literatúry pre vybrané odborné predmety, 
– zastarané materiálno-technické vybavenie odborných učební pre IKT, 
– nedostatočné normatívne financovanie školy, čoho dôsledkom je nízke finančné ohodnotenie zamestnancov našej 

školy. 
 

 Príležitostí školy signalizujú: 
 

– možnosť aktualizácie obsahu odborov vzdelávania, podporovaných MŠVVaŠ SR, resp. celospoločenskou požiadavkou 
trhu práce, 

– potreby trhu práce pre bezproblémové uplatnenie našich absolventov vo všetkých oblastiach priemyslu a služieb, 
– zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz podnikateľských subjektov,  

http://maps.google.com/maps?hl=sk&q=Devinska%20Nova%20Ves,+Slovensk%C3%A1+republika&um=1&ie=UTF-8&sa=X&oi=geocode_result&resnum=1&ct=image
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– možnosti rekvalifikačných kurzov podľa potrieb úradov práce (naša škola môže respondentom poskytnúť vedomosti 
a zručnosti v oblasti automobilového priemyslu, zodpovedajúce najnovším požiadavkám zamestnávateľov, čím sa 
podporí zvýšenie kvality pracovnej sily, zodpovedajúcej požiadavkám medzinárodného trhu práce), 

– možnosť cezhraničnej spolupráce  a odborného rastu vďaka Európskej únii (odborné stáže žiakov v krajinách EÚ), 
– fungujúce partnerstvo s podobnými školami doma a v zahraničí Česko – Praha, Brno, Holice, Turecko – Istanbul, 

Nemecko – Drážďany, Portugalsko – Barcelos, Anglicko – Portsmouth, Londýn, Sicília, Barcelona Pozzo di Gotto, 
Španielsko – Martos, ...  

– dobrú a funkčnú spoluprácu so zriaďovateľom, zmluvnými partnermi, Zväzom elektrotechnikov, CPA SR, ŠPÚ a ŠIOV 
ako predpoklad dobrých koncepčných a poradenských služieb, 

– dobré podmienky na zavádzanie informačno-komunikačných technológií. 
 

 Prekážky v rozvoji školy sú: 
 

– nepriaznivý demografický vývoj, 
– nezáujem o výkon povolania učiteľ a majster odbornej výchovy, 
– nedostatočné normatívne financovanie stredných odborných škôl, 
– celospoločenské problémy  pri výchove mládeže, 
– nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl,  
– nedostatočná orientácie žiakov základných škôl na povolania,  
– chýbajúce základné zručnosti absolventov základných škôl, 
– slabá spolupráca s rodičmi,  
– zvyšovanie nákladov na prevádzku, 
– nízka podpora systému duálneho vzdelávania. 

2.1 Charakteristika školy 

 
Budova školy je dvojposchodová, rozdelená na tri bloky – teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a hospodárska časť. 

Blok teoretického vyučovania má 20 učební. Z toho sú 3 učebne výpočtovej techniky, 1 multimediálna učebňa, jazykové a meracie 
laboratórium. Škola má telocvičňu, posilňovňu, školskú jedáleň a bufet. V priestoroch praktického vyučovania zmluvní 
zamestnávatelia vybudovali v roku 2016 pracovisko praktického vyučovania využívajúce zariadenia a technológie zodpovedajúce 
aktuálnemu vybaveniu zamestnávateľov.  Na PPV sa nachádzajú: 3 elektrotechnické laboratóriá, 1 PC učebňa, laboratórium 
pneumatiky, laboratórium hydrauliky, 2 robotické učebne, 2 učebne automatizácie, 2  učebne CNC obrábania,  dielňa s konvenčnými 
obrábacími strojmi a pracovnými stolmi.                                                                                  

Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory v bloku na prízemí budovy školy. Učitelia využívajú svoje 
kabinety, študovňu a zborovňu. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí, telocvičňa má vlastné hygienické priestory a sprchy.     

V období troch rokov sa plánuje zrekonštruovať úsek teoretického vyučovania, doplniť dielne pre odborný výcvik, 
dobudovať sklad učebníc, učebňu výpočtovej techniky a školskú knižnicu. 

Na škole vyvíja veľmi dobrú činnosť rada školy, ktorá má 11 členov. Rada je samosprávnym orgánom školy a zodpovedá 
za dohľad nad kvalitou a organizáciou celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Rada žiakov zastupuje záujmy žiakov na našej 
škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi.  

 

2.2 Plánované aktivity školy 

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania. Škola sa bude snažiť 
v priebehu troch rokov vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre skvalitnenie života na škole nasledovnými aktivitami: 

Záujmové aktivity: krúžková činnosť 

 slovenčina hrou – príprava žiakov na maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, 

 step by step – zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku, jazyková príprava žiakov na odborné stáže u zamestnávateľov 
v zahraničí, 

 autoopravár profesionál –  príprava žiakov na odbornú súťaž Autoopravár Junior Castrol,  

 matematika +  – rozvíjanie matematických zručností a logického myslenia žiakov, 

 silní muži – viesť žiakov k zdravému životnému štýlu.    

Súťaže:  

 ZENIT  

 Stredoškolská odborná činnosť – SOČ  
 Hydrogen Horizon Automotive Chalenge 

 Slovak Skills 

 CNC programovanie 

 Autoopravár Junior Castrol 

 Olympiáda v NJ a AJ 
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 Medziročníková a okresná súťaž v technickom kreslení 

 Medzinárodná matematická súťaž – KLOKAN, GENIUS LOGIKUS 

 Multimediálne prezentácie – Európsky deň jazykov, Deň Európy 

 Športové súťaže organizované SAŠŠ  

Športovo-turistické akcie 

 Deň rozhodnutia – medziškolské športové súťaže 

 Florbalová liga škôl IV. obvodu v Bratislave 

 Lyžiarsky výcvik 

 Školská olympiáda pri príležitosti Dňa školy 

 Minifutbal, stolný tenis – ročníková súťaž 

 Spoznávanie prírodných krás chránenej krajinnej oblasti Devínskej Kobyly 

Exkurzie 

 Návšteva CPLDZ na Hraničnej ulici v Bratislave 

 Gabčíkovo – vodná elektráreň 

 TC- interiér- inteligentné elektroinštalácie 

 Získavame skúsenosti (organizované zamestnávateľmi – VW, Matador, Siemens) 

 STU v Bratislave – Deň otvorených dverí 

 Návšteva úradu práce 

 Volkswagen Slovakia – platená odborná stáž žiakov počas letných prázdnin 

Spoločenské a kultúrne podujatia 

 Deň školy – Deň študentstva 

 Návšteva výchovného koncertu 

 Návšteva divadelného predstavenia  

 Dni otvorených dverí 

Akcie zamerané na študijný odbor 

 INVEX -  Brno (veľtrh výpočtovej a kancelárskej techniky) 

 ELOSYS – Trenčín (elektrotechnický veľtrh)  

 JUVYR - školská prezentačná výstava výrobkov a služieb žiakov stredných škôl 

 Strojárske a energetické veľtrhy – Brno, Nitra 

Mediálna propagácia 

 Aktivity organizované na základe podpísaného memoranda o spolupráci s VW a FEI STU v BA 

 Prezentácia školy a systému duálneho vzdelávania v partnerských školách 

 Príspevky zamerané na význam duálneho vzdelávania do miestneho časopisu Devex 

 Príspevky do DTV (oblastnej televízie) 

 Schránka dôvery 

 Aktualizácia www stránky  

Besedy a pracovné stretnutia 

 Ako vstúpiť do školského vzdelávacieho programu (riaditeľ školy) 

 Ako sa správne učiť (výchovný poradca) 

 Prvý kontakt s návykovými látkami – prieskum u žiakov prvých ročníkov – výchovný poradca 

 Nepriaznivé dôsledky fajčenia a alkoholu 

 Kto je gambler?  

 Sexuálna výchova 

 Vydieranie a šikana (psychológ) 

 Odbúranie stresu na maturitných a záverečných skúškach – psychológ  

 Ako na trh práce (úrad práce) 

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

2.3 Charakteristika pedagogického zboru  

Pedagogický zbor zabezpečujúci teoretické vyučovanie má 20 stálych členov – tvoria ho učitelia všeobecnovzdelávacích 
predmetov a učitelia odborných predmetov. Praktické vyučovanie žiakov všetkých uvedených študijných  odborov zabezpečuje 
v priestoroch dielní školy 10 majstrov odborného výcviku. Praktické vyučovanie v študijných odboroch od školského roka 2016/2017 
počnúc 1. ročníkom v rozsahu 1. a 2. ročníka zabezpečujú zmluvní zamestnávatelia prostredníctvom majstrov odbornej výchovy,  na 
pracovisku praktického vyučovania zmluvných zamestnávateľov. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú požiadavky na odbornú 
a pedagogickú spôsobilosť. Výchovná poradkyňa školy, zástupca riaditeľa pre teoretické a praktické vyučovanie a riaditeľ majú 
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okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti výchovného poradenstva a školského 
manažmentu.  

2.4 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

Podrobný a konkrétny plán  ĎVPZ je súčasťou ročného plánu školy.  Manažment školy považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť: 

− uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, 

− prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne jazykových spôsobilostí, schopností 
efektívne pracovať s IKT, 

− prípravu pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu, 

− motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie a zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti 
v spolupráci so zamestnávateľmi, 

− zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, 
riešenie konfliktov, komunikáciu a pod., 

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

− prípravu pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných  funkcií, napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, 
predseda predmetovej komisie, knihovník atď., 

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

− prípravu pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami, videotechnikou, výpočtovou 
technikou,  multimédiami a pod,. t. j. inovačné vzdelávanie podľa rozhodnutia zriaďovateľa (DA) 

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

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

− prípravu pedagogických zamestnancov na odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania, 

− prípravu pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 

 

2.5 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

 Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších školských 
aktivít. Naša škola bude využívať štandardné spôsoby hodnotenia: formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie použijeme na 
zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. Sumatívne hodnotenie použijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly by sa mal 
zameriavať hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu školských vzdelávacích programov a na 
dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií. 

 Vnútorný systém kontroly je zameraný na sledovanie zabezpečenia vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-
technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie 
a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť 
výchovnej poradkyne, činnosť hospodárky, upratovačiek a údržby.  

 Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy použijeme tieto metódy: 
− pozorovanie (hospitácie) 
− rozhovor 
− 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) 
− hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, 

mimoškolskej činnosti a pod. 
− hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy 
− vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“) 
− hodnotenie učiteľov a MOV žiakmi. 
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2.6 Projektová činnosť 

Sledovanie výziev, vypracovanie projektov, príprava a ich následná realizácia sú súčasťou nášho vzdelávacieho procesu. Na 
vypracovávaní projektov sa už niekoľko rokov úspešne podieľa projektový tím v zložení: manažér, administrátor a ekonóm. 
Zaraďovanie projektov rôznych časových dĺžok a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti na možnostiach 
a danom učive.  
Jedným z prvých našich úspešných projektov bol projekt spolufinancovaný z ESF: 
„Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v oblasti automobilového priemyslu zameranej na uspokojenie potrieb zamestnávateľov“ 
        Ciele tohto projektu boli: 
 1) poskytnúť záujemcom vedomosti a zručnosti v oblasti autoopravárenstva, zodpovedajúce najnovším požiadavkám 

zamestnávateľov, 
 2) zvýšiť kvalitu pracovnej sily, aby zodpovedala požiadavkám medzinárodného trhu prác. 
 
 V rámci programu EÚ Leonardo da Vinci, v súčasnosti Erasmus+ od šk. roku 2004/2005 každoročne organizujeme na základe 
schválených projektov pre vybraných študentov tretích ročníkov odborné stáže. Dané stáže sa uskutočňujú dnes už v 8 cieľových 
krajinách: Česko, Rakúsko, Nemecko, Turecko, Portugalsko, Taliansko, Španielsko a Veľká Británia. Mobility študentov prebiehajú 
po dohode s partnerskými školami v cieľových krajinách. Tu si majú stážisti možnosť rozšíriť svoje vedomosti z oblasti, CNC 
techniky, elektroniky, energetiky a grafických systémov. Cieľom týchto trojtýždňových pobytov je zaradiť stážistov do pracovného 
procesu dielne v zahraničí, naučiť ich pracovať s neznámou technikou rôznych typov a zároveň sa zdokonaliť v komunikácii, 
v odbornej terminológii i bežnom hovorovom styku v cudzom jazyku a v prostredí, ktoré im nie je dôverne známe. Po úspešnom 
absolvovaní stáže získavajú študenti „europass – mobilita“, ktorý slúži na zdokumentovanie schopností a skúseností získaných v 
inom štáte, uľahčuje a pomáha v praxi pri hľadaní práce, pri uchádzaní sa o rôzne vzdelávacie programy  a pomáha 
zamestnávateľovi uľahčiť posúdenie kvalifikácie. 

Skúsenosti zo stáží v zahraničí odhalili potrebu zabezpečiť kvalitné podklady pre výučbu odborného jazyka v oblasti 
automobilového priemyslu. Tak sa zrodila nová myšlienka vytvoriť obrázkový technický slovník v angličtine a v nemčine, ktorý bol 
základným  materiálom pre prípravu študentov na stáž. 

Vďaka spoločnému úspešnému projektu „Jazykové laboratóriá pre školy“ sme sa skontaktovali s CFME.SK (Centrum pre 
moderné vzdelávanie), ktorého zamestnankyne, dnes už projektové partnerky, hneď po nahliadnutí do slovníka dostali nápad ako 
bránu k veľkým veciam otvoriť dokorán! Realizáciou tohto nápadu bol projekt VoLanT (Vocational Language Training). Bol to veľký 
medzinárodný projekt realizovaný z prostriedkov grantu podprogramu LDV – transfer inovácií. Naša škola bola jedným z hlavných 
riešiteľov projektu, ktorý vytváral kompletný obsah určený pre výučbu odborného jazyka. Práca na projekte trvala 2 roky. Vytvorili 
sme učebnice pre výučbu  ANJ, NEJ, FRJ, malý technický slovník a interaktívny výučbový portál s množstvom odborných cvičení, 
videí, simulácií a testovacích modulov. Prezentovanie týchto materiálov oslovilo zahraničných partnerov a hneď v nasledujúcom roku 
sa začal realizovať transfer tejto inovácie do Poľska. Názov nového medzinárodného projektu bol INTERCAR a naša škola v ňom 
opäť bola partnerom. Hlavnou úlohou v novom transfere bolo pre nás zabezpečiť odborné poradenstvo pre poľskú stranu, testovať 
produkty vo výučbe, zaznamenávať nedostatky, navrhovať zlepšenia a zapracovať ich do produktov  projektu. Projekt bol ukončený 
v decembri r. 2012. V októbri 2011 sa rozbehol projekt ALT (Automotive Language Training), ktorý transferuje inováciu do Českej 
republiky. Úloha našej školy ako partnera projektu je obdobná ako v projekte INTERCAR. Materiály, ktoré takto postupne vznikajú 
majú stále vyššiu a vyššiu kvalitu, pretože sa do nich zapracúvajú poznatky získané využívaním učebníc v praxi. Tento projekt 
skončil v septembri 2013.  

V roku 2012 sme sa po úspešnom podaní žiadosti o grant za spolupráce s CFME.SK  v podprograme LDV – transfer inovácii 
stali koordinátorom medzinárodného projektu PAT (Professional Automotive Training), ktorý  z Veľkej  Británie prenáša odborný 
obsah pre výučbu autoprofesií a aplikuje ho do našich podmienok. Jeho výstupom boli učebnice pre klampiarsku a lakovnícku 
technológiu pre  2. a 3. ročník a učebnica diagnostiky a opráv automobilov v rovnakom rozsahu. Súčasťou je opäť  interaktívny 
testovací portál pre kompletný obsah učebníc. Projekt bol úspešne ukončený v decembri r. 2014. 

V rokoch 2015 – 2016 projektový tím opäť pracoval na tvorbe metodík a výučbového portálu pre nové trendy 
v automobilizme v rámci podporeného projektu cez Erasmus+ strategické partnerstvá – STEP AHEAD (O KROK VPRED). 

Projekty – „Digitálne štúrovstvo I – rozvoj informačnej gramotnosti miestnej komunity“ a „Digitálne štúrovstvo II – internet pre 
všetkých“ spolufinancované Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií umožnili pravidelný a bezplatný prístup k internetu 
obyvateľom lokality Devínska Nová Ves. 
Naša škola dlhodobo využíva možnosti rozvojových projektov MŠ SR: 

Vďaka projektu Infovek a projektu Jazykové laboratóriá pre ZŠ a SŠ sme mohli zriadiť novú počítačovú učebňu a jazykové 
laboratórium. Výstupy z týchto projektov prispeli k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti využívania interaktívnych 
metód vyučovania a zvyšovania počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov.  

K rozšíreniu športovej činnosti prispelo schválenie projektu Otvorená škola – oblasť športu v rokoch 2007, 2008, 2012, 2014, 
a 2015.  Finančné prostriedky sme použili na zakúpenie materiálu k zriadeniu florbalového ihriska, modernizáciu posilňovne a  
vymaľovanie telocvične. 

Spolu s ďalšími 9 školami v pôsobnosti BSK sa naši žiaci zúčastnili aktivity –  „9. máj, Deň Európy“ . Spracovali projekt, 
v ktorom sa zamerali na tému opustených detí v Afrike. Svoje diela (kresby, prezentácie v Power Pointe, články ...) prezentovali 
ostatným spolužiakom a pedagógom. Cieľom zapojenia našej školy do tejto iniciatívy bolo vzbudiť záujem mladých ľudí o rozvojové 
krajiny, predstaviť im činnosť EÚ v oblasti pomoci krajinám Afriky, obohatiť ich vedomosti o orgánoch Európskej únie a tiež dať im 
priestor na ich prezentáciu a propagáciu školy. 

Žiaci vyšších ročníkov, ktorí dosahujú vek 18 rokov sa zapojili do dobrovoľného darovania krvi.  
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   V šk. roku 2007/2008 sa všetci učitelia a majstri OVY našej školy zapojili do „Národného projektu ďalšieho vzdelávania 
učiteľov všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách“, ktorého cieľom bola 
príprava učiteľov na tvorbu tém a kritérií sumatívneho hodnotenia žiakov. Projekt bol financovaný z ESF a organizovaný Štátnym 
inštitútom odborného vzdelávania.  

V rámci výziev MŠVVaŠ SR – sme vypracovali rozvojové projekty GRAFICKÉ SYSTÉMY V OVP 2009, 2014, 2015 a 2016, 
ktorých realizácia (zakúpenie výkonného počítača, LCD pojazdného monitora a grafického softvéru SolidWorks, SolidCam, 
SolidWorks Electrical) pomôže škole pripraviť absolventov študijných odborov ako plnohodnotnú pracovnú silu, ktorá zodpovedá 
požiadavkám trhu práce v automobilovom priemysle. 

 

2.7 Medzinárodná spolupráca 

Škola dlhodobo spolupracuje s podobnými školami v  Českej republike – Praha, Brno, Holice, Turecko – Istanbul, 
Portugalsko – Barcelos, Nemecko – Drážďany.  Cieľom tejto spolupráce je: 

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

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

 Posilniť a skvalitniť odbornú prípravu žiakov (transfer inovácií). 

 Prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu. 

 Spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl. 

 Nadväzovať kontakty v rámci kariérneho rastu. 

2.8 Spolupráca so sociálnymi partnermi 

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

Spolupráca s rodičmi 

Rodičia majú možnosť byť členmi Rady školy. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych 
schôdzkach a konzultáciách s vyučujúcimi i prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. Rodičia majú možnosť sledovať dochádzku 
svojich detí prostredníctvom elektronického dochádzkového systému cez aSc agendu, Tiež je umožnené cez tento systém 
objednávanie stravy pre žiakov. Prostredníctvom www stránok školy sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole, 
o pripravovaných akciách alebo sú informovaní priamo e-mailom.  

Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany 
rodičovskej verejnosti. Jednou z hlavných úloh školy bude otvorenie spolupráce s rodičmi na školskom vzdelávacom programe. 
Chceme požiadať rodičov o vedenie niektorého zo športových krúžkov. Stretnutia rodiča s učiteľom, majstrom OV, vychovávateľom, 
iným rodičom budeme realizovať po vzájomnej dohode v študovni školy. 

Spolupráca so zamestnávateľmi  

Škola spolupracuje so zamestnávateľmi v sektore automobilového priemyslu uplatňovaním systému duálneho vzdelávania, 
ktorých výrobné činnosti úzko súvisia s učebnými osnovami vyučovaných odborov vzdelávania. Spolupráca je smerovaná najmä na 
oblasť vyučovania odborného výcviku, získavanie odborných zručností a teoretických vedomostí.  Odborný výcvik priamo na 
pracoviskách praktického vyučovania a pracoviskách zamestnávateľa vedú inštruktori odborného výcviku a  skúsení majstri 
odborného výcviku, ktorí zodpovedajú za dodržiavanie preberaných učebných osnov a učebných plánov, dodržiavanie 
bezpečnostných predpisov,  vypracovaných v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. 

Spolupráca s ďalšími  partneri 
 
Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo vyučovania s ďalšími partnermi:  

 Zriaďovateľom – Duálnou akadémiou, z.z.p.o. (VW, Matador, Siemens, BSK) – pri napĺňaní vízie školy a pri 
spolupráci so zamestnávateľmi, 

 CPA SR pri zabezpečovaní odborného výcviku, zabezpečovaní výstav, odborných súťaží, uplatnení absolventov,  

 ŠIOV pri zabezpečovaní odborných súťaží, aktualizácii štátneho vzdelávacieho programu, 

 MPCMB pri zabezpečovaní ďalšieho vzdelávania pedagógov, ponuke rôznych prednášok a iných podujatí 

 SOPK, pri organizovaní ukončovaní štúdia s priamo riadenými organizáciami MŠ SR 

 pedagogicko-psychologickými poradňami v rámci preventívnych opatrení, a pod.     
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3 Spoločný profil absolventa študijných odborov  

 

3.1 Spoločné kompetencie absolventa študijných odborov 

 
Absolvent študijného odboru po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami: 
 

3.1.1 Kľúčové kompetencie 

 
a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

 
sú spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Patria 

sem schopnosti  nevyhnutné pre pracovný a spoločenský život, ktoré v konkrétnych situáciách umožnia žiakom primerane ústne 
a písomne sa vyjadrovať, spracovávať a využívať písomné materiály, znázorňovať, vysvetľovať a riešiť problémové úlohy a situácie 
komplexného charakteru, čítať, rozumieť a využívať text. 

 
Absolvent má: 

– vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, 
– reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku, 
– podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 
– vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne, 
– aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch, 
– vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší okruh užívateľov, 
– štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť), 
– navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a cudzom jazyku, 
– osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 
– spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na 

potreby užívateľa, 
– orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní, 
– vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku, 
– vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom v materinskom 

a cudzom jazyku, 
– rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície a štýlu 

v materinskom a cudzom jazyku, 
– ovládať operácie pri práci s počítačom, 
– pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu 

občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce, 
– pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou on-line, 
– oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov a poskytovanie 

prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávanie, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi 
komunitami.  
 

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 
 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach 

s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného 
vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne zručností. Od žiaka sa 
vyžaduje regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, sebatvoriť, zapájať sa do medziľudských vzťahov, pracovať 
v tíme, preberať zodpovednosť sám za seba a za prácu iných, schopnosť starať sa o svoje zdravie a životné prostredie, rešpektovať 
všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody.  

 
Absolvent má: 

 
– významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti, 
– vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 
– overovať a interpretovať získané údaje, 
– rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu, 
– rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie, 
– samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 
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– predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne 
s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, 

– ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, jeho ochranu, 
bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja, 

– samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť 
aj za prácu druhých, 

– vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
– určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 
– stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok, 
– plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, sebaregulácie, 

sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
– overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
– mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého 

životného štýlu a závislostí, 
– prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, 
– predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,  
– prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom 

a stereotypom v prístupe k druhým.  

 

c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Absolvent má: 

 
− objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať za týmto účelom rôzne 

všeobecne platné pravidlá, 
− získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu neznámych oblastí problému, 
− zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre 

objasnenie problému najdôležitejšie, 
− určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj 

v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia, 
− vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho, 
− poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie), 
− vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),   
− spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi. 

 

d) Podnikateľské spôsobilosti 

Absolvent má: 
 

− vedieť spracovať základné analytické prieskumy a predkladať primerané návrhy na výkon takej práce, ktorú je schopný 
zodpovedne vykonať, 

− orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie, 
− vyhodnocovať možnosti plánovania realizácie projektov, 
− využívať marketingový manažment, 
− využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých, 
− pracovať s materiálmi a informáciami v anglickom alebo nemeckom jazyku, 
− mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného 

učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam, 
− sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí, 
− poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie, 
− mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé a zodpovedne rozhodovať o svojej 

budúcej profesií a vzdelávacej ceste, 
− mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti 

a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi, 
− robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, 
− chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, 

osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania, 
− dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojimi predpokladmi a 

ďalšími možnosťami.   
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e) Spôsobilosť využívať informačné technológie 

Absolvent má: 

 
− zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 
− ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu, 
− pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania, 
− vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
− graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení úlohy, 
− komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline komunikácie, 
− evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci, 
− chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 
− posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne 

gramotný. 

 

f) Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Absolvent má: 

− porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta, 
− uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú, 
− konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme, 
− poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet, 
− orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi, 
− uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo členovia skupiny, budú mať vplyv na 

globálnu prítomnosť a budúcnosť, 
− poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému zdraviu a zdraviu našej 

planéty, 
− uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta, 
− pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovokomunikačných prostriedkov, dopravných 

prostriedkov, masovej turistiky a komunikačných systémov, 
− chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania a ochrany životného 

prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách, 
drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov, 

− uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských 
konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenia, 

− chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom kontexte, 
− tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať 

druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív a vytváraní možností,  
− dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, 

xenofóbií a diskriminácií,  
− konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 
− uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu k identite druhých,  
− zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,  
− uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte, 
− podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať i nim vytvorený pozitívny vzťah. 

 

3.1.2 Všeobecné kompetencie 

 
Absolvent má: 
 

− vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú 
alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, 
pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, 
spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej situácie, 

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

− chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť prospešnosť získavania nových 
spôsobilostí po celý čas života, 

− uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva iných ľudí, 
− v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu k životnému prostrediu. 
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Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

 
Absolvent sa vyznačuje: 

 dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností, 

 samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh,   

 manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru, 

 kreatívnym myslením, 

 schopnosťou integrácie a adaptability 

 organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami, 

 prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach, 

 vhodným sociálnym správaním a prejavmi, 

 sebadisciplínou a mobilitou, 

 potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam. 
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4 PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠkVP v študijných odboroch 

 
Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné podmienky. Podkladom na 

ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných právnych noriem a konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu 
vzdelávania v danom študijnom odbore. V ŠVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené základné podmienky na realizáciu školského 
vzdelávacieho programu. 

Rozpracovali sme ich podrobnejšie a konkrétne podľa potrieb a požiadaviek študijných odborov, aktuálnych cieľov a našich 
reálnych možností. Optimálne požiadavky a podmienky, podľa ktorých sa bude realizovať školský vzdelávací program v študijných 
odboroch sú nasledovné: 

4.1 Materiálne podmienky          

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na ulici J. Jonáša 5, Bratislava – Devínska Nová Ves. Normatív 
vybavenosti odborných učební a tried pre daný študijný odbor je v súlade s normatívom základného vybavenia pracovísk 
praktického vyučovania pre daný študijný odbor.  

Kapacita školy: 

Školský manažment: 
kancelária riaditeľa školy,   
kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy TV,  
kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy PV, 
kancelária pre sekretariát, 
príručný sklad s odkladacím priestorom, 
sociálne zariadenie. 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 
zborovňa pre rokovania pedagogickej rady,  
kabinety  pre učiteľov, 
študovňa pre učiteľov  
2 multimediálne učebne, 2 jazykové laboratóriá, 2 počítačové učebne pre predmetové komisie, 
sociálne zariadenie, odborné učebne pre praktické cvičenia,   

Nepedagogickí zamestnanci školy: 
kancelárie pre sekretariát, ekonómov a správcu  
príručný sklad s odkladacím priestorom,  
dielňa, 
kotolňa, 
vzduchotechnika, 
archív. 

Ďalšie priestory: 
hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne 
sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky 
priestory pre centrálne ovládanie didaktickej techniky 
sklady náradia, strojov a zariadení, sklady materiálov, surovín a polotovarov 
knižnica 
priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť žiakov a zamestnancov školy, spoločenská miestnosť 
 
Makrointeriéry: 
školská budova 
školský dvor 
kotolňa 
školská jedáleň a kuchyňa  
 

 
Vyučovacie interiéry  

 klasické triedy/ - učebne pre teoretické vyučovanie (15) 

 meracie laboratórium 

 multimediálne učebne 

 3 učebne výpočtovej techniky 

 odborné učebne pre vyučovanie odborných predmetov   

 telocvičňa  

 posilňovňa 
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Pracoviská praktického vyučovania zmluvných zamestnávateľov 

Volkswagen Slovakia, Matador, Siemens, Tower Malacky, HSF s.r.o. Malacky 

 

4.2 Personálne podmienky  

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

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

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

– Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (ekonóm, vrátnik, údržbár, 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.      

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

– Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy a vzorového učebného plánu 
štátneho vzdelávacieho programu pre daný študijný odbor. Rozvrhnutie obsahu vzdelávania v našom školskom 
vzdelávacom programe vychádza zo vzorových učebných osnov v ŠVP. Vzdelávanie a príprava žiakov je organizovaná ako 
štvorročné štúdium.  

– Teoretické a praktické vzdelávanie a príprava sú obmieňané v každom týždni. Teoretické vyučovanie začína o 8.00 hod.. 
Praktické vyučovanie u zamestnávateľa je upravené vo vnútornom poriadku pracoviska praktického vyučovania. 
Organizácia školského roka sa riadi podľa pedagogicko-organizačných pokynov vydaných pre aktuálny školský rok. 

– Plnenie  školskej legislatívy vzhľadom na organizáciu a priebeh školského vzdelávacieho programu vo väzbe na teoretické 
i praktické vyučovanie je v súlade so ŠVP.   

– Výchovno-vzdelávací proces sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní (č. 245/2008 – školský zákon) a Zákonom 
o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015.  

– Praktické vyučovanie sa vyučuje v rozsahu stanovenom v učebnom pláne na pracovisku praktického vyučovania 
zmluvného zamestnávateľa. Výučba prebieha pod vedením skúsených majstrov odbornej výchovy alebo inštruktorov. 
Všetky pracoviská majú základné štandardné vybavenie. Odborný výcvik nadväzuje na teoretické vyučovanie. Realizuje sa 
vo forme vyučovacích dní v 6 hodinových celkoch v 1. ročníku štúdia a 7 hodinových celkoch v 2. – 4. ročníku štúdia 5 
vyučovacích dní praktického vyučovania v každom druhom týždni.   

– Vzdelávanie a príprava v škole sa riadi podľa Školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom výchovno-vzdelávacom 
procese. Upravuje pravidlá správania sa žiakov v teoretickom  vyučovaní. Obsahuje tiež práva a povinnosti žiakov. Školský 
poriadok je súčasťou Organizačného poriadku školy a Pracovného poriadku školy a riadi sa podľa nich. Žiaci sa oboznamujú 
so Školským poriadkom každý rok na prvej vyučovacej hodine prvý deň školského roka a potvrdzujú v osobitnom zázname 
svojím podpisom jeho rešpektovanie. Táto skutočnosť je zaznamenaná aj v triednych knihách.  

– Na začiatku každého školského roka je spoločné zoznamovanie sa žiakov prvých ročníkov so žiakmi vyšších ročníkov. 
Oboznamujú sa nielen so svojimi povinnosťami, ale aj vzájomne nadväzujú kontakty medzi sebou, vymieňajú si postrehy 
a informácie. Prispieva to k vytvoreniu veľmi priaznivej atmosféry na škole a k ľahšiemu zaraďovaniu žiakov do kolektívu. 
Tiež stretnutia s rodičmi prvákov sú plánované v prvom týždni na začiatku školského roka, kde sa zoznamujú s učiteľmi, 
kolektívom v triede, získavajú informácie o škole, jej štýle práce, organizácii vyučovania odborného výcviku, metódach 
a prostriedkoch hodnotenia, s plánovanými aktivitami na škole a osobitnými predpismi odborného výcviku u 
zamestnávateľov. Sú oboznámení s ich povinnosťami, právami a postupmi. Zároveň majú možnosť prezrieť si celú školu.   

– Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi Klasifikačným poriadkom školy a je súčasťou školského vzdelávacieho programu 
ako súčasť učebných osnov vyučovacích predmetov a ako osobitná spoločná časť. O všetkých kritériách hodnotenia, 
výchovných opatreniach a podmienok vykonania záverečných a opravných skúšok sú žiaci a rodičia vopred informovaní. 

– Ukončovanie štúdia a organizácia maturitných skúšok sa riadi platným legislatívnym predpisom. Maturitná skúška sa skladá 
zo 4 predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky, praktická časť odbornej zložky. 
MS má externú a internú časť. Úspešní absolventi získajú maturitné vysvedčenie, výučný list a doklad o odbornej 
spôsobilosti vydaný Slovensko – nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou. 

– Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú v rámci školského roka. Organizácia exkurzií je súčasťou praktického 
a teoretického vyučovania a zameriavajú sa na  poznávanie nových výrobných technológií, nových materiálov, na výstavy 
a prezentácie nových výrobkov a technológií. Exkurzie sa konajú v každom ročníku po dva dni (12 – 14 hodín) 
s pedagogickým dozorom a počtom žiakov v zmysle platných predpisov.  Odborný obsah  exkurzií  vyplýva z obsahu 
učebných osnov odboru  štúdia   a plánuje sa v ročných plánoch práce školy. Spolupráca s rodičmi sa realizuje 
predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov,  výchovného poradcu, manažmentu školy a jednotlivých vyučujúcich 
všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov, osobnou komunikáciou s rodičmi, prípadne zákonnými zástupcami 
rodičov. Sú to pravidelné,  plánované zasadnutia Rodičovskej rady  a zasadnutia Rady školy, v ktorých sú zastúpení  rodičia 
a  sociálni partneri. Obsahom týchto zasadnutí sú informácie o plánoch a dosiahnutých výsledkov školy, riešenie 
problémových výchovných situácií, organizovanie spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií 
organizovaných školou. 

– Súťaže a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v odbore  na školskej úrovni sa organizuje formou jednoduchých 
ročníkových prác ako spoločný výstup teoretického a praktického vyučovania na záver každého ročníka. Škola v spolupráci 
so zamestnávateľmi určí obsah, rozsah, úroveň, kritéria hodnotenia, formu prác a ich prezentácie  prípadne aj  s prístupom  
verejnosti. Žiaci sa môžu zúčastňovať aj na súťažiach  a prezentáciách vo svojom odbore na národnej a medzinárodnej 
úrovni. Výrobky  žiakov sa môžu predstaviť verejnosti na výstavách a prezentáciách  na miestnej, regionálnej, národnej 
i medzinárodnej úrovni. 
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4.4 Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 
 

– Vytváranie podmienok  bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého vyučovacieho procesu, osobitne 
odborného výcviku. Postupuje sa podľa platných predpisov, nariadení, vyhlášok, noriem a pod.  Priestory, v ktorých 
prebieha teoretické a praktické vyučovanie zodpovedajú platným právnym predpisom, vyhláškam, technickým normám 
a predpisom ES.  

– Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých rizík spojených s teoretickým 
vyučovaním. Za bezpečnosť a ochranu zdravia v rámci praktického vyučovania formou odborného výcviku zodpovedá 
zmluvný zamestnávateľ. Učitelia, MOV, žiaci a rodičia sú podrobne s týmito rizikami oboznamovaní. Riziká na odbornom 
výcviku, ktoré sa nedajú eliminovať, sú čiastočne riešené osobitnými ochrannými prostriedkami, ktoré žiaci dostávajú 
bezplatne na základe vnútorného poriadku pracoviska praktického vyučovania. Ich používanie sa dôsledne kontroluje. 

– Problematika bezpečnosti a hygieny práce v škole je podrobne popísaná v Školskom poriadku teoretického vyučovania, 
žiaci ju musia poznať a rešpektovať. Školský poriadok je verejne prístupný vo všetkých triedach, pracoviskách a na web 
stránke školy. Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného školenia bezpečnosti práce, dodržiavania osobnej 
hygieny a protipožiarnej ochrane pre žiakov a učiteľov. 

– Na odbornom výcviku sa žiaci zoznamujú s návodmi na obsluhu jednotlivých strojov, prístrojov a zariadení a prevádzkovými 
bezpečnostnými predpismi. Za bezpečnosť a ochranu zdravia v rámci odborného výcviku u zamestnávateľa zodpovedá 
zamestnávateľ. Žiak má počas praktického vyučovania práva a povinnosti zamestnanca v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci ustanovené zákonom č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.. 
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5 Podmienky vzdelávania žiakov so ŠVVP v študijných odboroch 
 

Vzdelávanie žiakov prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon), ktoré stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len 
„ŠVVP“).  Pri formulovaní požiadaviek na ich štúdium sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy potrieb a požiadaviek trhu 
práce, analýzy povolania a odborných konzultácii so špecializovanými zamestnancami VUDPAP, pedagogicko-psychologických 
poradní a dorastového lekára. V systéme duálneho vzdelávania výber žiakov, s ktorými uzatvorí zamestnávateľ učebnú zmluvu po 
prijatí žiaka na strednú školu, vykonáva zamestnávateľ. Kritériá pre výber úspešných uchádzačov, ktorí sa prihlásili 
u zamestnávateľa na základe jeho ponuky učebných miest, sú určované zamestnávateľom vo forme oznámenia o možnosti 
absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v študijnom odbore v systéme duálneho vzdelávania. 

Platná legislatíva označuje názvom „žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ žiakov s mentálnym, 
zmyslovým alebo telesným postihnutím, zdravotne oslabených alebo chorých, s narušenou komunikačnou schopnosťou, so 
špecifickými poruchami učenia alebo správania sa, s autistickým syndrómom, s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu, 
tiež žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia (rómske etnikum, imigranti). Špecifickou skupinou žiakov so 
ŠVVP sú žiaci mimoriadne nadaní. 

Štúdium v študijných odboroch vzhľadom k svojím špecifikám nemôže byť poskytnuté pre žiakov s mentálnym, 
zmyslovým a telesným postihnutím, ako aj žiakom s autistickým syndrómom, s poruchami psychického a sociálneho 
vývinu.  

 
Podmienky vzdelávania žiakov so ŠVVP v študijných odboroch: 
 

24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, 26 elektrotechnika 

Zdravotný stav uchádzačov o štúdium v študijných odboroch a vhodnosť štúdia v zvolenom odbore posudzuje lekár. 

Telesné postihnutie 
Pre študijné odbory  sa vyžaduje dobrý zdravotný stav uchádzačov s nenarušenou 
pohyblivosťou (aj v dôsledku zvýšeného rizika pri práci).  
Študijné odbory sa vo všeobecnosti neodporúčajú žiakom s telesným postihnutím. 

Mentálne postihnutie Študijné odbory nie sú vhodné pre uchádzačov s mentálnym postihnutím. 

Zrakové postihnutie 

V dôsledku zvýšeného rizika pri práci v strojárskej výrobe, vo výrobných prevádzkach 
nie sú študijné odbory  vhodné pre uchádzačov s vážnymi poruchami zraku, slabšie 
poruchy zraku korigované okuliarmi sú prípustné, osobitne mimo výrobných podnikov. 
Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné školské zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia a 
narušenia. 

Sluchové postihnutie 

V dôsledku zvýšeného rizika pri práci v strojárskej výrobe, vo výrobných prevádzkach, 
pri obsluhe strojov nie sú študijné vhodné pre uchádzačov s vážnym sluchovým 
postihnutím; menej závažné poruchy korigované kompenzačnými pomôckami sa 
pripúšťajú osobitne pri výkone prác mimo výrobných podnikov (v malých dielňach, príp. 
chránených dielňach). 
Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné školské zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia a 
narušenia. 

Špecifické poruchy  
učenia 

Záleží od individuálneho prípadu, od typu poruchy a úrovne jej kompenzácie. 
Vzhľadom na vysoké nároky študijných odborov na študijné predpoklady žiaka 
(chápanie mechanických vzťahov, technická predstavivosť, matematická zručnosť, 
čítanie a príprava technickej dokumentácie), treba zvážiť ich vhodnosť pre žiakov s 
dyslexiou, dysgrafiou a dyskalkúliou. 
Študijné odbory  nie sú vhodné pre dyspraktikov (porucha motorickej funkcie), 
vzhľadom na vysoké požiadavky na manuálnu zručnosť pracovníkov, tiež v záujme 
BOZP. 

Žiaci zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 

Žiakov zo SZP je vhodné integrovať do SŠ, pokiaľ sú fyzicky a psychicky spôsobilí na 
výkon povolaní nadväzujúcich na príslušný študijný odbor. Integrácia musí zahŕňať ich 
aktivizáciu, motiváciu, pestovanie pozitívneho vzťahu k práci, povolaniu, rozvoj 
profesijných záujmov. 

Mimoriadne nadaní žiaci 

Je spoločensky prospešné, ak sa o študijné odbory uchádzajú technicky nadaní žiaci 
so záujmom o technické povolania v strojárstve. Výučba sa u nich môže organizovať 
formou individuálnych študijných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej 
situácie (možnosť absolvovania odboru v skrátenom čase, príprava na ďalšie 
vzdelávanie v nadväznom študijnom odbore, prípadne príprava na podnikanie 
v relevantnej oblasti). 
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Integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Tento vzdelávací program je otvorený pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to žiaci, ktorí spĺňajú 
nasledujúce kritériá: 

1. žiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške životného minima, 
2. aspoň jeden zákonný zástupca žiaka (rodič) je dlhodobo nezamestnaný, 
3. najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené základné vzdelanie, 
4. neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny, 
5. vyučovací jazyk školy je iný, než jazyk, ktorým hovorí dieťa doma.    
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6 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov v študijných odboroch 
 

Naša Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia považuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov za 
najvýznamnejšiu časť celého procesu. Naším cieľom je poskytovať žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie 
o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáže zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. 
Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto 
neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo rada, ako má žiak ďalej postupovať, aby svoje 
nedostatky odstránil.  Kontrolu vyučovacieho procesu budeme orientovať na skúšanie a hodnotenie žiakov.  

Skúšanie 

Počas skúšania budeme preverovať, čo žiak vie a čo nevie, alebo čo má vedieť, ako sa má zlepšiť v porovnaní sám so 
sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov vyučovacieho procesu. Pri skúšaní využijeme širokú škálu rôznych 
spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, skupinovo, priebežne alebo súhrne po ukončení tematického celku alebo na konci 
školského roka, ústne, písomne (didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod.). Skúšaním budeme preverovať výkon 
žiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon žiaka s výkonmi ostatných žiakov) alebo individuálneho výkonu 
(porovnáme jeho súčasný výkon s jeho prechádzajúcim výkonom). Pri každom skúšaní budeme preverovať výkon žiaka na základe 
jeho výkonového štandardu, ktorý je formulovaný v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu ako vzdelávací výstup. 
Dôležitou súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré považujeme za významnú súčasť motivácie žiaka do jeho ďalšej 
práce, za súčasť spätnej väzby medzi učiteľom a žiakom. 

Hodnotenie 

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

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

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

6.1 Pravidlá hodnotenia žiakov 

 
 Naša škola si v rámci hodnotenia výkonov svojich žiakov vypracovala hodnotiaci štandard pre každý študijný odbor, 
ktorý definuje súbor kritérií, organizačných a metodických postupov na overenie dosiahnutých výkonových štandardov. Vzťahuje sa 
na hodnotenie: 

Počas štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované výkonovými štandardmi 
v štátnom vzdelávacom programe a v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu. Ku každému vzdelávaciemu výstupu 
vymedzujeme kritériá hodnotenia, učebné zdroje, medzipredmetové vzťahy a metódy a prostriedky hodnotenia, ktoré sú v súlade 
s cieľmi vyučovacieho predmetu a jeho výchovnými a vzdelávacími stratégiami. Tým zabezpečíme komplexnosť vedomostí a ich 
aplikáciu.    

 

Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania žiaka a sú v súlade so spoločenskými výchovnými a vzdelávacími 
stratégiami na úrovni školy:  

 Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 

 Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 

 Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. 

 Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 

 Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 

 Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov a pripravenosti žiaka na vyučovanie, 
rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov rôznych činnosti žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi 
a podľa potreby s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

 Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 

 Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne. 

 V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po vzájomnej dohode. 

 Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 

 Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou.  
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Pri hodnotení žiakov sa podľa povahy predmetu zameriavame predovšetkým na:  

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania. 
  Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalitu, rozsah získaných 

spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri 
výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, 
samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť 
a odborná jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov činností, osvojené metódy samostatného 
štúdia.  

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

 Žiak: 

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

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

 prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť 

 mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam 

 preukázal presný, výstižný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav 

 preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností 

 si osvojil účinné metódy a formy štúdia. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 
  Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie praktických zručností 

a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, využívanie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach, 
aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce 
a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku, dodržiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
starostlivosť o životné prostredie, hospodárne využívanie surovín, materiálov a energie. 

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

 Žiak: 

 si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie 

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

 preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností 

 zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udržiaval na pracovisku poriadok 

 dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie 

 hospodárne využíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekážky v práci 

 zvládol obsluhu a údržbu laboratórnych zariadení, používaných prístrojov, nástrojov a náradia, prekonal prekážky 
v práci. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania. 
  Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí a zručností, ich tvorivú 

aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah žiaka 
k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike spoločnosti, rešpekt 
k tradíciám, kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania a športových 
akcií.  

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

 Žiak: 

 preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu 

 si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu 

 prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti 

 preukázal kvalitu prejavu 

 preukázal vzťah a záujem o dané činnosti 

 prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické reakcie spoločnosti. 

Súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie žiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú prácu, vynaložené úsilie, 
osobné možnosti a rezervy. Sebahodnotenie budeme orientovať na rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie 
výstupy v danom vyučovacom predmete. 
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a) Sebahodnotenie kľúčových kompetencií 

  Pri sebahodnotení kľúčových kompetencií žiak vyplňuje po predchádzajúcej konzultácii s učiteľom a rodičmi 
Hodnotiaci dotazník. Dotazník je orientovaný na všetky oblasti kľúčových kompetencií, ktoré sú uvedené v tomto 
vzdelávacom programe. Hodnotenie sa realizuje 2 x do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé položky dotazníka 
vypracujú predmetové komisie v spolupráci s výchovnou poradkyňou a/alebo so sociológom. Vyjadrenia žiaka môže 
doplniť učiteľ alebo rodič. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne.  

V dotazníku žiak používa nasledovné vyjadrenia: 

 vždy, celkom samostatne, občas s pomocou, 

 väčšinou, väčšinou samostatne, občas s pomocou, 

 takmer vždy, skoro samostatne, s malou pomocou, 

 niekedy samostatne, niekedy potrebujem pomoc, 

 potrebujem pomoc, pretože potom sa mi darí aj samostatne, 

 zriedka, takmer vždy potrebujem pomoc a radu, 

 zatiaľ sa mi nedarí a pod. 

Príklady z pripravovaných dotazníkov sú napr.: 

Ako mi ide učenie? 

 Učím sa sústredene a samostatne. 

 Plánujem  a organizujem si vlastné učenie. 

 Vyhľadávam a triedim informácie potrebné k učeniu. 

 Vyhodnocujem výsledky svojej práce. 

 Hľadám rôzne možnosti riešenia problému. 

Ako viem komunikovať? 

 Dodržiavam dané pravidlá komunikácie. 

 Vie počúvať druhých ľudí. 

 Aktívne diskutujem a argumentujem. 

 Používam rôzne druhy neverbálnej komunikácie. 

Ako spolupracuje s druhými? 

 Aktívne pracujem v skupine. 

 Pomáham, podporujem a ocením druhých. 

 Dokážem požiadať o pomoc. 

 Rešpektujem osobnosť druhého. 

 Viem ukončiť prácu v skupine. 
 

b) Sebahodnotenie vzdelávacích výstupov  

  Žiak má možnosť zamyslieť sa nad svojou prácou, vedomosťami a zručnosťami, ale aj postojmi a vlastnosťami. 
Zvažuje svoje pozitíva a negatíva, uvažuje nad, kde sa dopustil chýb, aké sú príčiny jeho problémov, ako ich môže 
odstrániť a ako môže s nimi naďalej pracovať. Učitelia - vyučujúci si pripravia Hodnotiaci dotazník a kritériá hodnotenia. 
Týmto spôsobom sa budeme usilovať viesť žiakov k hodnoteniu vlastného pokroku v danom predmete. Žiak touto formou 
vyjadruje, čo sa za určité obdobie naučil, v čom sa zdokonalil, v čom by sa chcel zlepšiť. Hodnotenie sa realizuje 2 x do 
roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé položky dotazníka vypracujú predmetové komisie v spolupráci s výchovnou 
poradkyňou alebo so sociológom. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne. Iná formu, ktorú chceme odskúšať je písomné 
zhodnotenie vlastnej aktivity a práce žiakom. Žiaci budú používať techniku voľného písania. Písomné hodnotenie sa píše 
na triednickej hodine, učiteľ je nestranný. Pri vyhodnotení učiteľ použije primeraný komentár (dodržiava pedagogickú etiku) 
iba so žiakom samotným, nikdy pred triedou. Hodnotenie písomné a dotazníkom môže žiak následne vyhodnotiť spolu 
s rodičmi napr. doma.  

Hodnotíme nasledovné: 

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

 Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia 

 Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia. 

 Práce žiakov:  didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, projekty, skupinové projekty, 
prípadové štúdie, laboratórne cvičenia, prezentácie, súťaže, hry, simulácie a situačné štúdie, výrobky, činnosti, a pod. 

 Správanie: v škole, na verejnosti, spoločenských aktivitách, odbornom výcviku, súťažiach, výstavách a pod. 
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Obdobie hodnotenia: denne, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne. 
 
Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované výkonovými štandardmi 
v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho programu Výroba, podnikanie a služby v strojárstve formou 
maturitnej skúšky.  
Cieľom maturitnej skúšky  (ďalej len „MS“) je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného učebnými plánmi, 
učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi Štátneho vzdelávacieho programu a úroveň pripravenosti absolventov na ich 
uplatnenie sa v povolaní a pre uchádzanie sa o ďalšie vzdelávanie.   
Predmetom MS je preukázať schopnosti žiakov ako: 

a) začleniť nadobudnuté poznatky do systému teoretických a praktických vedomostí, zručností a a kompetencií 
b) ovládať kompetencie vyplývajúce z výkonových štandardov a schopnosti ich realizovať v pracovnom a mimopracovnom 

živote, 
c) aplikovať a tvorivo využívať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie pri komplexnom riešení úloh a problémov vo 

vybranej oblasti, 
d) komunikovať v slovenskom a vyučovacom jazyku ako podmienky ďalšej študijnej a pracovnej mobility, 
e) aktívne používať súčasné komunikačné a informačné technológie a získané informácie vedieť spracovať a použiť. 

Maturitná skúška v danom študijnom odbore sa skladá zo 4 častí: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť 
odbornej zložky, praktická časť odbornej zložky. 

Predmetom odbornej zložky maturitnej skúšky je komplexný súbor odborných vyučovacích predmetov.  
V teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa ústne overujú vedomosti žiaka v tomto súbore, prípadne aj vo vzťahu 

k praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. V praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa overujú zručnosti žiaka v 
tomto súbore. 
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky overuje úroveň osvojených zručností žiakov a ich schopnosť aplikovať teoretické 
poznatky pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru.  
Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je celoodborová, komplexná, nie predmetová a jej cieľom je overiť úroveň 
teoretických vedomostí a poznatkov.  

Témy maturitnej skúšky 

 Témy MS pripravujú predmetové komisie v spolupráci so zamestnávateľmi, ktorí zabezpečujú praktické vyučovanie. Ich 
príprava sa bude riadiť platnými predpismi o maturitnej skúške. Pri MS sledujeme nielen schopnosť žiaka využívať medzipredmetové 
vzťahy vo všeobecnej a odbornej zložke vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a to z jazykovej stránky a stránky 
správneho uplatňovania odbornej terminológie na základe kriteriálneho hodnotenia výkonov.     

 Maturitná téma bude formulovaná v podobe konkrétnej úlohy/činnosti. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. Profilová časť 
témy  MS  sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov, ktoré sú určené v rámci profilových predmetov. Aplikačná časť MS uvádza 
všetky dôležité väzby a súvislosti, ktoré dopĺňajú profilovú časť. Každá profilová a aplikačná časť MS má svoje podtémy, ktoré sú 
koncipované tak, aby absolvent mal možnosť v plnom rozsahu pochopiť komplexnosť témy a preukázať naplnenie všetkých výkonov 
v rámci danej témy. Vypracované zadania k ukončovaniu štúdia škola predkladá na vyjadrenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komore, ktorá má vecnú pôsobnosť k našim študijným odborom. Naša škola bude uplatňovať pri tvorbe tém na maturitnej skúške 
nasledujúce pravidlá:  

Každá téma má: 

 vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa daného študijného odboru,    

 uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo príbuzných,  

 vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť obsahu vzdelávania), 

 umožniť a podporiť využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné materiály, informácie a údaje, 
atď.) pre splnenie danej témy,  

 umožniť preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané počas štúdia na posúdenie 
konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v téme MS, 

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

 svoje podtémy a ich formulácia musí byť  jasná, jednoznačná, v logickom slede od riešenia jednoduchého problému k 
zložitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré sa majú v téme MS riešiť. Podtémy sú aplikačného 
charakteru a dopĺňajú informácie, ktoré žiak v priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného 
študijného odboru získal.  

Hodnotenie vzdelávacích výstupov bude založené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie prostriedkov a postupov hodnotenia 
bude spracované ku každej téme. Konkretizácia tém vrátane špecifických kritérií hodnotenia, prostriedkov a postupov 
hodnotenia ako aj organizačné a metodické pokyny budú spracované v priebehu posledného ročníka štúdia a budú osobitným 
dokumentom školy, ktorý bude dopĺňať náš školský vzdelávací program. Jeho súčasťou bude aj Záznam o výkone absolventa 
(nie skupinový).   
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Pre hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné kritériá: 
 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 

výborný 

 

- Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
- Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
- Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
- Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
- Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
- Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 
- Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 
- Prejav bol výzvou k diskusii. 
 

chválitebný 

 

- Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
- Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
- Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
- Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
- Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
- Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 
- Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 
- Prejav mohol byť výzvou k diskusii. 

 

dobrý 

 

- Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
- Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť. 
- Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku 
- Príklady boli uplatnenie iba niekedy. 
- Slovná zásoba bola postačujúca. 
- Vyskytovali sa jazykové chyba a chyby v stavbe vety. 
- Dĺžka prejavu bola primeraná. 
- Prejav nebol výzvou k diskusii. 

 

dostatočný 

 

- Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
- Rečníkovi bolo zle rozumieť. 
- Prejav nebol presvedčivý. 
- Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná. 
- Príklady boli nefunkčné. 
- Slovná zásoba bola malá. 
- Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety. 
- Dĺžka prejavu nezodpovedala téme. 

 

nedostatočný 

 

- Chýbal kontakt s poslucháčmi. 
- Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť. 
- Prejav nebol presvedčivý a zaujímavý. 
- Chýbala hlavná myšlienka. 
- Chýbali príklady. 
- Slovná zásoba bola veľmi malá. 
- Vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola správna. 
- Dĺžka prejavu bola veľmi dlhá/krátka, zmysel vystúpenia nebol jasný. 
 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie maturitnej skúšky  
Budú konkretizované v rámci prípravy tém pre maturitnú skúšku. Budú v súlade so štandardom, ktorý predpisuje ŠVP 

a doplnený podľa podmienok a špecifík príslušného študijného odboru. 

Klasifikácia je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov žiaka.  Základom na pridelenie klasifikačného 
stupňa sú známky, čiže zaradenie žiaka alebo jeho výkonu do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov 
sa opiera o hodnotenie podľa výkonových kritérií. 
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Stupne prospechu a celkový prospech 

Prospech žiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 

1 – výborný 
2 – chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 

Správanie žiaka je klasifikované týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – neuspokojivé 

Žiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto: 

 prospel s vyznamenaním 

 prospel veľmi dobre 

 prospel 

 neprospel 

Žiak je neklasifikovaný, ak jeho absencia v danom predmete prekročila 25% celkovej dochádzky (riaditeľ školy môže 
odsúhlasiť skúšku na doplnenie klasifikácie v rámci predĺženého klasifikačného obdobia. Žiak je neklasifikovaný aj v prípade, ak 
vyučujúci nemá dostatok podkladov na uzatvorenie klasifikácie. O tejto skutočnosti musí byť informovaný riaditeľ školy. Ak je žiak 
neklasifikovaný, nedostane vysvedčenie, iba výpis z katalógového listu. O dodatočnej klasifikácii rozhoduje riaditeľ školy v zmysle 
platnej legislatívy.  

Ak má žiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti hodnotenia, môže požiadať riaditeľa školy 
o komisionálne preskúšanie žiaka. Na základe kritérií hodnotenia sa uskutoční preskúšanie žiaka do 14 dní od doručenia jeho 
žiadosti prípadne v termíne po vzájomnej dohode medzi žiakom a riaditeľom školy. Komisionálne skúšky prebiehajú v súlade 
s právnymi predpismi. 

Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.    

Výchovné opatrenia 

Patria sem pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa, výstraha triedneho učiteľa, výstraha riaditeľa školy, podmienečné vylúčen ie zo 
štúdia, vylúčenie zo štúdia. Akékoľvek výchovné opatrenie musí byť okamžite oznámené v písomnej forme rodičom alebo zákonným 
zástupcom žiaka a zamestnávateľovi, s ktorým má žiak uzatvorenú učebnú zmluvu. K vylúčeniu žiaka zo štúdia sa vyžaduje súhlas 
zamestnávateľa, s ktorým má žiak uzatvorenú učebnú zmluvu. Opatrenie sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. Neuvádza 
sa na vysvedčení.  

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

 

 


