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  1  ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov a adresa školy 
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, 

Kušnierska brána 349/2, 060 01  Kežmarok 

Kód a názov ŠVP 45 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II  

Kód a názov učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár 

Poskytnutý stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma výchovy a vzdelávania denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Nevyhnutné vstupné požiadaky na štúdium 

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, podmienky prijatia na 

štúdium ustanovuje vykonávací predpis o  prijímacom konaní 

na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium 

Spôsob ukončenia štúdia záverečná skúška 

Doklad o získanom stupni vzdelania vysvedčenie o záverečnej skúške 

Doklad o získanej kvalifikácii výučný list 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh školy štátna 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa V štátnych a súkromných podnikoch poskytujúcich 

mechanizované a opravárenské služby, v 

poľnohospodárskych družstvách pre vykonávanie 

mechanizovaných prác, nastavovanie, obsluhu, údržbu a 

opravy strojov, ako traktorista a opravár v poľnohospodárskej 

výrobe, vrátane malej mechanizácie a pracovník vo sfére 

komunálnej techniky. 

Možnosti ďalšieho štúdia vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov 

učebných odborov,  špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť 

odbornú kvalifikáciu absolventov 

Dátum schválenia ŠkVP 28. augusta 2018 

Miesto vydania SOŠ, Kušnierska brána 349/ 2, Kežmarok 

Platnosť ŠkVP 01. september 2018 začínajúc prvým ročníkom 

Kontakty pre komunikáciu so školou: 

Titul, meno, priezvisko 
Pracovná 

pozícia 
Telefón Fax e-mail 

Ing. Stanislav Marhefka riaditeľ školy 0903 610 861  sekretariat@soskk.sk 

PaedDr. Nadežda Džopková 

zástupkyňa 

riaditeľa pre 

teoretické 

vyučovanie 

052/4523040   

Ing. Iveta Fodorová 

zástupkyňa 

riaditeľa pre 

praktické 

vyučovanie 

 

0903 640 878 
  

 

 

Zriaďovateľ:  

Prešovský samosprávny kraj 

Odbor školstva a telesnej kultúry 

Námestie mieru 2 

080 01  Prešov 

 

Kežmarok 28. augusta 2018                Ing. Stanislav Marhefka 

                         riaditeľ školy  
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Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu: 
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Dátum 

Revidovanie ŠkVP  

Dátum 
Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 
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 2   CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

Názov a adresa školy 
Stredná odborná škola, agropotravinárska a technická 

Kušnierska brána 349/2, 060 01  Kežmarok 

Kód a názov ŠVP 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 

vidieka II. 

Kód a názov učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 

 

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

4524 H agromechanizátor, opravár  vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu trojročných  učebných odborov 45 Poľnohospodárstvo, 

lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej analýzy školy. 

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti, praktické zručnosti a pripravovať našich žiakov 

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

etických a ľudských princípov. Škola sa tak stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a 

širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. 

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

spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, 

motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia 

schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť. 

Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného vzdelávania sú zamerané 

na: 

Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom: 

- umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám, najmä 

žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy prevencie sociálno-patologických javov a 

podchytenia nadaných a talentovaných jedincov, 

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

kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, 

- podporovať špecifické záujmy, 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, 

komunikácia a tolerancia, 

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

- poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom čase. 

Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: 

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

- uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou medzipredmetovej 

integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového a programového vyučovania, 

- zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka vytvorením jazykovej učebne, získaním kvalifikovaných 

učiteľov pre výučbu cudzích jazykov a zabezpečením dostupných podmienok pre výučbu cudzieho jazyka v 

zahraničí, 

- skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií zabezpečením špeciálnej učebne a 

softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológií, 

- zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v učebnom odbore cukrár, 

- zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby, 

- rozvíjať špecifické záujmy žiakov, 

- vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie v teoretickom a praktickom vyučovaní, 

- zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky, 

- zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní. 

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

- rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou, 

- podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov, 

- rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov. 
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c) podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom: 

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

- rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie 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, 

- odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie v súlade s 

Chartou základných ľudských práv a slobôd, 

- viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 

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

a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej 

únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa, 

- nadväzovať spoluprácu s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí, 

- presadzovať zdravý životný štýl, 

- vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít, 

- vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania. 

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

cieľom: 

- zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít, 

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

- aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja záujmového 

vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a odborného výcviku, 

- spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania a prípravy, politiky 

zamestnanosti v Kežmarku a našom regióne, 

- spolupracovať s podnikmi poskytujúcimi gastronomické služby, 

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

- rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými útvarmi na zabezpečenie 

potrieb žiakov. 

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

- zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, 

- vybudovať multimediálnu odbornú učebňu pre praktickú prípravu žiakov, 

- zrekonštruovať hygienické priestory školy v priestoroch odborného výcviku, 

- vybudovať šatne na prezliekanie žiakov, 

- zrekonštruovať jedáleň ako viacúčelovú miestnosť, 

- 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, 

- zaviesť separovaný zber odpadu  v škole, 

- zrealizovať vypracovanú štúdiu výstavby školského viacúčelového športového areálu, 

- pravidelne sa starať o úpravu okolia školy. 
 

 

 

 

 

 

 



Stredná odborná škola Školský vzdelávací program 

 agropotravinárska a technická 4524 H agromechanizátor, opravár 

   

 

 3   VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

 

Stredná odborná škola, agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2,  sa nachádza v centre 

podtatranského mesta Kežmarok. Je situovaná v blízkosti autobusovej aj železničnej stanice, cca 500 m. 

Slobodné kráľovské mesto Kežmarok leží na úpätí Vysokých Tatier.  

Práve táto poloha predurčila už pred stáročiami vývoj pôvodne poddanskej osady, aby sa po búrlivom 

rozmachu v 14. storočí stala kráľovským mestom. V našom meste sa odohrali významné stretnutia panovníkov, 

pôsobili tu významné cirkevné rehole, rozvíjala sa remeselná výroba a obchod, rozvíjalo sa školstvo 

a predovšetkým tu žili ľudia, ktorí toto krásne mesto vybudovali. Kežmarok ako okresné mesto má stabilnú 

a plnohodnotnú ekonomickú infraštruktúru, patrí k ekonomicky silným mestám Prešovského kraja a svojím 

vzhľadom a históriou sa stáva významnou destináciou cestovného ruchu. Naša škola, ktorá týmto svojím 

vzdelávacím programom pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov v oblasti gastronomických 

služieb, má preto v našom  meste svoje opodstatnenie.  Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce 

a analýzy práce školy sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko 

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

úroveň, identifikovali sme množstvo zamestnaneckých príležitosti pre našich absolventov. Môžu sa uplatniť 

v rôznych pracovných pozíciách od prvovýroby až po manažment. Absolventi sú schopní podnikať formou 

živnosti. Ochota zamestnávateľov zamestnať ich po ukončení vzdelávacieho programu je viac než ústretová. 

Všetky zistenia a použité prostriedky prieskumu sú uvedené v Analytickej štúdii, ktorá je súčasťou 

pedagogických dokumentov školy a je k dispozícii na sekretariáte riaditeľa školy. Vychádzajúc zo SWOT 

analýzy:  

 

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

- záujem uchádzačov o štúdium (predpoklad naplnenia prvých ročníkov), 

- komplexnosť školy a jej poloha (škola, stravovacie zariadenie, školský internát, športový areál), 

- kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov, 

- dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov, 

- zabezpečenie odborného výcviku v kmeňových a zmluvných podnikoch vrátane Strediska  praktického 

vyučovania v Ľubici a a cukrárskych a autoopravárenských dielní v Kežmarku, 

- záujem podnikateľských subjektov o absolventov učebného odboru, 

- nízke % nezamestnanosti našich absolventov, 

- záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom a nemeckom jazyku (záujem  

žiakov sa prejavuje v ich účasti na štúdiu jazykov v čase mimo vyučovania), 

-  partnerská  spolupráca so školami v Česku, Poľsku, Rakúsku je založená aj na študijnom jazykovom 

pobyte našich žiakov. 

 

Slabými stránkami školy sú:  

- nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu odborných učební,  

- nedostatočná vybavenosť moderných jazykových tried. 

 

Príležitosti školy signalizujú: 

- bezproblémové uplatnenie absolventov školy v cukrárskych a potravinárskych podnikoch a v podnikoch 

poskytujúcich gastronomické služby v Kežmarku alebo mimo mesta prípadne regiónu, 

- dobré uplatnenie našich absolventov v zahraničných prevádzkach, 

- možnosti rekvalifikačných kurzov podľa potrieb úradu práce v Kežmarku (jazykové, IKT a pod.), 

- fungujúce partnerstvo s podobnými školami doma a v zahraničí, 

- dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a zriaďovateľom, ŠPÚ a ŠIOV ako predpokladu 

dobrých koncepčných a poradenských služieb, 

- zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz podnikateľských subjektov.  

 

Prekážky v rozvoji školy sú: 

- nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy, 

- nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl, 

- nízka priemerná mzda v oblasti potravinárstva a gastronómie, 

- slabá spolupráca s rodičmi.  

 

Stredná odborná škola v Kežmarku za vyše šesťdesiat rokov svojej existencie hľadala a nachádzala 

optimálne podmienky na výchovu a vzdelávanie mladej generácie v podtatranskom regióne.  

V súčasnosti škola poskytuje vzdelanie mladým ľudom podľa ich záujmu, želania a aktuálnych potrieb. 

Za sebou má bohatú históriu a počas svojho trvania premenila mnohým rodičom i študentom  sny a túžby na 

skutočnosť.  
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 Výchovno–vzdelávací proces prešiel a prechádza transformačnými zmenami kvalitatívneho charakteru  

a ponúka profesie v oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva, veterinárstva a dopravy v dvojročných 

i trojročných učebných odboroch, tiež vo štvorročných učebných i študijných odboroch a tí, ktorí sa rozhodnú 

zvýšiť si svoju kvalifikáciu maturitnou skúškou po absolvovaní trojročných a štvorročných učebných odborov, 

môžu pokračovať v dennom i externom dvojročnom nadstavbovom štúdiu. Za posledné roky z prevažne 

poľnohospodárskych odborov sa vyprofilovala na školu s potravinárskymi a dopravnými odbormi, ku ktorým 

pribudli dva úplne nové študijné odbory - mechanik počítačových sietí a podnikanie v službách a remeslách. Po 

spojení so SOŠ na Pradiarenskej ulici  v roku 2011 pribudli ďalšie študijné odbory – agropodnikanie, ekonomika 

pôdohospodárstva a veterinárne zdravotníctvo a hygiena. 

V škole, ktorá je poschodová, v súčasnosti študuje do 700 žiakov. Na štúdium cudzích jazykov máme 1 

učebňu, ktorá je vybavená jazykovým laboratóriom. Chemické laboratórium je špeciálne vybavené na účely 

výučby chémie a odborných veterinárnych a potravinárskych predmetov. Pre výučbu výpočtovej techniky 

a informatiky sú zriadené 3 odborné učebne najmodernejšími počítačmi a príslušným softvérom. Pre praktickú 

prípravu sú zriadené školské dielne v Ľubici a cukrárenské dielne na ulici Jakuba Kraya 8, kde žiaci majú 

možnosť prípravy vo vlastnej pekárni a cukrárni a priestory v alokovaných pracoviskách v Rakúsoch, Toporci, 

Hranovnici a Pradiarni. Škola má vlastnú kuchyňu, jedáleň, spoločenskú miestnosť, telocvične a tenisové 

ihrisko. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, učitelia využívajú svoje kabinety. Každá 

predmetová komisia disponuje multimediálnym PC a audiovizuálnou technikou. Pre názorné vyučovanie majú 

učitelia i žiaci k dispozícii dataprojektory a interaktívne tabule. Učebne výpočtovej techniky s najmodernejším 

technickým a softvérovým vybavením slúžia i k vyučovaniu ostatných odborných predmetov, čo takisto zvyšuje 

úroveň vyučovania na našej škole. Ekonomické predmety sa vyučujú v špeciálne upravenej učebni s možnosťou 

využitia počítačov i internetu. Všetky tieto učebne môžu žiaci využívať aj v rámci mimoškolských aktivít. Škola 

má pomerne dobre vybavenú knižnicu, ktorá slúži ako informačné centrum. Výchovný poradca má k dispozícii 

kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. V suteréne školy sú žiacke šatne, 

kotolňa, sklad, vzduchotechnika a jedna dielňa pre potreby údržby a opráv v škole. Hygienické zariadenia sú na 

každom poschodí, telocvičňa má vlastné hygienické priestory a sprchy.     

Školu navštevujú aj žiaci zo vzdialenejších miest a obcí okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Stará 

Ľubovňa i Liptovský Mikuláš a Ružomberok, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, ktorý je súčasťou školy. 

Poskytuje ubytovanie pre 50 žiakov. Izby sú štandardne vybavené. Je to jednoposchodová budova. Na každom 

poschodí sú sprchy. Pre vedúcu vychovávateľku a vychovávateľky je vyhradený osobitný priestor. Školský 

internát  má vlastnú spoločenskú miestnosť, miestnosť pre prijímanie návštev a miestnosť pre kultúrne vyžitie. 

Žiaci majú zabezpečenú celodennú stravu v jedálni školy.  

V škole vyvíja veľmi dobrú činnosť Rada školy. Zodpovedá za kvalitu a organizáciu 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.  

 

3.1 Plánované aktivity školy 

 

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania. Škola 

sa bude snažiť v priebehu najbližších  rokov vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre skvalitnenie života v 

škole. V našej škole sa uskutočňujú: 

Záujmové aktivity: 

- jazykové krúžky, 

- športové krúžky, 

- hudobné krúžky, 

- všeobecno-vzdelávacie krúžky, 

- prírodovedné krúžky, 

- poznávacie krúžky, 

- technické krúžky, 

- krúžky výpočtovej techniky a multimediálne krúžky. 

Súťaže:  

- Hviezdoslavov Kubín, 

- jazykové olympiády, 

- súťaž o mlieku Mladý ekofarmár, 

- autoopravár Junior Castrol, 

- stredoškolská odborná činnosť, 

- medzinárodná gastronomická súťaž Varenie bez hraníc, 

- súťaž zručnosti Mladý hantlager, 

- NAJ agro dievča, chlapec, 

- multimediálne prezentácie, 
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- medzitriedne súťaže. 

Športovo-turistické akcie: 

- pedagogická päťka, 

- študentská míľa, 

- Interliga, 

- futbalový, volejbalový, basketbalový turnaj, 

- čisté hory, 

- turisticko-poznávacie výlety. 

Exkurzie: 

- Gastro – alimenta Nitra, 

- rôzne potravinárske a cukrárske výstavy,  

- návštevy potravinárskych a pekárskych podnikov na Slovensku aj v zahraničí, 

- EĽRO – prezentácia pekárskej výroby. 

Spoločenské a kultúrne podujatia: 

- návšteva divadelných predstavení (Kežmarok, Košice, Prešov, Spišská Nová Ves), 

- vianočná akadémia, 

- burza stredných škôl, 

- deň otvorených dverí, 

- vianočné trhy, 

- výchovné koncerty s protidrogovou tematikou. 

Mediálna propagácia: 

- vydávanie školského časopisu, 

- prezentácia školy na burzách informácii, 

- deň otvorených dverí, 

- sedenia s výchovnými poradcami, 

- príspevky do regionálnych novín a televízii, 

- aktualizácia www-stránky školy. 

 

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. 

 

3.2 Charakteristika pedagogického zboru 

 

Stabilizovaný pedagogický zbor vrátane majstrov odborného výcviku a vychovávateľov tvorí viac ako 

60 pedagogických pracovníkov. Všetci učitelia a majstri OV spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú 

spôsobilosť. Riaditeľ školy má okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie 

v oblasti  školského manažmentu.  

 

3.3 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

 

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

prioritnú úlohu zabezpečiť: 

- uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, 

- prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne jazykových 

spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT, 

- prípravu pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu, 

- motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie 

profesijnej spôsobilosti, 

- zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu efektívnych 

vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod., 

- sprostredkovanie najnovších poznatkov pedagogickým pracovníkom (inovácie) z metodiky vyučovania 

jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru prostredníctvom kreditov, 

- 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., 
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- prípravu pedagogických zamestnancov pre prácu s  modernými materiálnymi prostriedkami: 

videotechnikou, výpočtovou technikou, interaktívnou tabuľou,  multimédiami a pod., 

- zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, podnecovať 

a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov, 

- sprostredkovanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných  a metodických informácií 

prostredníctvom efektívneho informačného systému, 

- prípravu pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 

 

3.4 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 v škole, na tvorbu školských vzdelávacích programov, na dodržiavanie plnenia plánov 

predmetových komisií. 

 Tento systém použijeme i na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-

technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na 

vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť 

učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť výchovnej poradkyne, činnosť hospodárky, upratovačky a údržbára. 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 žiakmi. 

 

3.5 Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca 

 

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

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

dlhodobo využíva možnosti rozvojových projektov MŠ SR: 

- Projektové vyučovanie (2004 – 2009), 

- Vyučovanie podporované počítačom (2005 – 2008), 

- Projekt (jún 2013) Podpora ďalšieho vzdelávania príslušníkov MRK s cieľom uľahčenia ich prístupu na trh 

práce, kód NFP: OPV2012/3.1/04-SORO, 

- Švajčiarsko-slovenský projekt spolupráce v rámci rozšírenej Európy - odborné vzdelávanie príprava na trh 

práce – v spolupráci so ŠIOV-om, 

- nadnárodný projekt POKL Animátori zdravého životného štýlu v spolupráci s Zespolom Szkól Nr. 1 v Zgierzi. 

Škola bola zapojená do projektu Infovek, v rámci ktorého sa pedagogickí zamestnanci zúčastnili kurzu 

– Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa. Cez tento projekt a cez projekt Otvorená 

škola sme získali výpočtovú techniku. Zapojili sme sa aj do projektu financovaného z ESF pod názvom 

„Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov v oblasti 

ukončovania štúdia na stredných školách“. Cieľom  tohto projektu bola príprava  učiteľov  na tvorbu tém a kritérií 

hodnotenia žiakov na maturitnej skúške a uplatňovanie vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách. 

V tomto roku (február 2013) bol uzavretý ešte projekt: Moderná stredná škola, kód NFP: OPV2012/1.1/08-

SORO, no nebol schválený.  

Na škole sa realizuje dopytovo orientovaný projekt „Podpora ďalšieho vzdelávania príslušníkov MRK 

s cieľom uľahčenia ich prístupu na trh práce. Cieľom tohto projektu je prostredníctvom inovácie vyučovacieho 

procesu na elokovaných pracoviskáchškoly zvýšiť úroveň vydelávania a odbornej praxepríslušníkov MRK.  

V rámci národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva realizujeme i projekt 

Digiškola.  Zapojili sme sa i do národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných 

školách s využitím elektronického testovania, ktorý realizuje NÚCEM v rámci Operačného programu 

Vzdelávanie. 
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 Naša škola je aktívnou i v oblasti medzinárodnej spolupráce. Za posledné desaťročie jednou 

z prioritných aktivít školy je rozvíjanie partnerských vzťahov so školami členských štátov Európskej únie. 

Výmenné pobyty žiakov i zamestnancov škôl prispievajú  k vzájomnému spoznávaniu kultúry, histórie, 

systému vzdelávania a aj zvyšovaniu jazykovej gramotnosti. Výmenné pobyty žiakov stredných škôl 

v rakúskom meste Poysdorf, poľských mestách Dambrownica a Zgierz a českom Kladne a Poličke sú zamerané 

nielen na výmennú prax v príslušných odboroch, ale v ich náplni sú aj kultúrne, športové a poznávacie 

podujatia. Žiaci našej školy si každoročne prinášajú nezabudnuteľné zážitky zo stovežatej Prahy či Lidíc, 

z Krakowa či Oswienčimu, z Viedne či Schönbrunnu. Študenti partnerských škôl sa tešia na pobyt 

v historickom Kežmarku, obdivujú krásy Vysokých Tatier, Slovenského raja či Zamaguria. 

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. 

 

3.6 Spolupráca  s rodičmi a so sociálnymi partnermi  

 

Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa 

zameriava na pravidelnú komunikáciu so svojimi zákazníkmi – žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi.   

Rodičia sú členmi Rady školy. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych 

schôdzkach a konzultáciami s vyučujúcimi. Majú možnosť sledovať priebežné študijné výsledky 

prostredníctvom internetu. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí v škole, o pripravovaných akciách 

prostredníctvom www-stránky školy alebo 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 pre 

rodičov zriadiť spoločenskú miestnosť, kde by sa stretávali nielen s vyučujúcimi, ale aj s inými rodičmi, čím by 

sa vyriešili mnohé nevyriešené otázky týkajúce sa hlavne dochádzky žiakov do školy.  

Škola aktívne spolupracuje s kmeňovými a zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Spolupráca je 

zameraná hlavne na poskytovanie odborného výcviku, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií 

a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov sa zúčastňujú pravidelne na zasadaniach Rady školy, pedagogických 

poradách a aktívne pôsobia v rámci odborného výcviku ako inštruktori. Poskytujú škole neoceniteľné písomné 

informácie – študijné texty, ktoré suplujú nedostatok učebníc v oblasti obsluhy. Spolupracujú pri štruktúrovaní 

sumatívnych didaktických testov v odbornom výcviku, poskytujú odbornú literatúru pre teoretické vyučovanie 

a sprostredkujú aktuálne informácie o zmenách a vývoji nových technológií. Väčšina zamestnávateľov 

zamestnáva aj našich absolventov. 

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

ďalšími partnermi: s policajným zborom a mestskou políciou v Kežmarku pri organizovaní  besied, prednášok, 

zriaďovateľom pri napĺňaní vízie školy, Živnostenskou komorou pri zabezpečovaní výstav, exkurzií, súťaží a 

ukončovaní štúdia, s priamo riadenými organizáciami MŠ SR, pedagogicko-psychologickými poradňami v rámci 

preventívnych opatrení, a pod. 
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4   PROFIL ABSOLVENTA UČEBNÉHO ODBORU 4524 H agromechanizátor, 

opravár 

 

4.1 Celková charakteristika absolventa 

   Absolventi učebného odboru sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne 

vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví poľnohospodárstva a lesníctva. Ovládajú 

príslušnú techniku, mechanizačné prostriedky, stroje a zariadenia, príslušné technológie, základy ekonomiky 

výroby a služieb. Poznajú základné prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky využívať pri 

riešení odborných problémov. Absolventi sú pripravení na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou 

stredné odborné vzdelanie v poľnohospodárstve, v lesníctve, vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných i 

malých podnikoch, v službách na vidieku, v ochrane životného prostredia, aj na samostatné podnikanie. 

Základom odbornej teoretickej a praktickej prípravy je učivo o prírodných, technických, technologických, 

ekologických a ekonomicko-spoločenských zákonitostiach a ich aplikácie v praktických činnostiach. Absolventi 

sú kvalifikovaní pracovníci schopní vykonávať nastavovanie, obsluhu a údržbu mechanizačných prostriedkov, 

strojov a zariadení v technologických procesoch, zabezpečovať produkciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu 

výroby v rozsahu podľa príslušného odboru. Súčasťou odbornej prípravy vo vybraných odboroch môžu byť aj 

služby v oblasti turistiky na vidieku a agroturistiky alebo aj komunálne služby na vidieku. Ďalší rozvoj 

absolventov je možný vzdelávaním v nadstavbovom štúdiu pre absolventov stredných odborných učilíšť a 

vykonaním maturitnej skúšky. Špeciálne kurzy môžu byť súčasťou odborného výcviku, prípadne umožnia 

prehĺbiť odborný rozvoj v konkrétnom odbore.  

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami:   

4.2    Kompetencie absolventa 

4.2.1  Kľúčové kompetencie 

Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania smeruje k tomu, aby si 

žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie chápeme ako 

kombináciu vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej orientácie a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý 

človek potrebuje na svoje osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a sociálne začlenenie, k 

tomu, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných a životných situáciách počas celého svojho života. 

Kľúčové kompetencie ako výkonové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom 

výchovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia buď na úrovni školy, odboru vzdelávania 

alebo vyučovacieho predmetu.  

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie4 ŠVP 

vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:  

 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote  

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej 

orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho 

osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu 

k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a 

ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi 

úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania.  

 

Absolvent má:  

 

- reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,  

- porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a celospoločenské 

očakávania v systéme, v ktorom existuje,  

- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,  

- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,  

- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,  

- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby,  

- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.  

 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v 

štátnom, materinskom a cudzom jazyku  
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Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach 

s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, 

racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej 

základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje 

efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou 

gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť.  

 

Absolvent má:  

 

- spoľahlivo vyjadrovať sa v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,  

- vyjadrovať sa v jednom cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,  

- riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie,  

- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,  

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,  

- overovať a interpretovať získané údaje,  

- pracovať s elektronickou poštou,  

- pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami.  

 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách  

 

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. Sú to 

schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť 

do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v 

sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, sociálnych zručnosti, 

interkultúrnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na 

vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.  

 

Absolvent má:  

 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu,  

- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,  

- pozitívne motivovať seba a druhých,  

- stanoviť priority cieľov,  

- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov tímu a 

posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,  

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,  

- konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých,  

- uzatvárať jasné dohody,  

- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,  

- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v 

dlhodobejších súvislostiach,  

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,  

- samostatne pracovať v menšom kolektíve,  

- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,  

- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,  

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať 

predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

 

 

4.2.2  Odborné kompetencie 

 

a) Požadované vedomosti  

 

Absolvent má:  

 

- používať odbornú terminológiu svojho odboru,  

- vysvetliť biologickú, chemickú, fyzikálnu resp. fyziologickú podstatu procesov prebiehajúcich v organizmoch 

rastlín, drevín a zvierat,  
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- vysvetliť a ovládať hlavné zásady a technologické postupy pestovania rastlín, lesov, chovu zvierat v 

poľnohospodárstve a starostlivosti o zverinu v lesnom hospodárstve v rozsahu príslušného odboru, odborného 

zamerania,  

- definovať princípy preventívnych opatrení v lesnom hospodárstve, v poľnohospodárstve v jednotlivých 

chovoch v rozsahu príslušného odboru, odborného zamerania,  

- vysvetliť fyzikálne a technické základy zloženia strojov a zariadení používaných v poľnohospodárstve, v 

lesnom hospodárstve v jednotlivých chovoch v rozsahu príslušného odboru, odborného zamerania,  

- rozoznať a charakterizovať bežné druhy materiálov, surovín, krmív, hnojív, strojových súčiastok, 

mechanizmov podľa príslušného chovu a produktov výroby v rozsahu príslušného odboru, odborného zamerania,  

- popísať a vysvetliť funkciu strojov, zariadení, liniek používaných v poľnohospodárstve, v lesnom hospodárstve 

a v konkrétnych chovoch v rozsahu príslušného odboru, odborného zamerania,  

- vykonať ošetrenie, údržbu a povolené opravy strojov a zariadení v poľnohospodárstve, v lesnom hospodárstve 

komunálnej technike a v chovoch zvierat podľa rozsahu odboru, odborného zamerania,  

- vysvetliť zásady a princípy organizovania agroturistiky, turistiky na vidieku a ďalších služieb v 

poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve,  

- vysvetliť podstatu ekonomického prístupu a konania vo výrobnej a nevýrobnej sfére v poľnohospodárstve v 

rozsahu príslušného odboru, odborného zamerania,  

- definovať základné ekonomické zákonitostí a zásady podnikania, postupy vedenia jednotlivých dokladov o 

materiálových a finančných prostriedkoch v podniku a uplatňovať ich pri nákupe surovín, materiálov, v 

technologických postupoch a pri predaji produktov,  

- vysvetliť základné postupy súvisiace so založením súkromnej farmy, firmy, salaša v rozsahu príslušného 

odboru, odborného zamerania,  

- vyjadriť a vedieť použiť základné poznatky z oblasti práva a ich aplikácie v právnych otázkach súvisiacich s 

podnikaním, s pracovnoprávnymi a občianskoprávnymi vzťahmi,  

- vysvetliť postup orientácie sa v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a technickej dokumentácii a ich 

používanie v pracovných činnostiach,  

- vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia,  

- definovať a určiť možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou alebo 

službou,  

- načrtnúť možnosti eliminácie zdrojov znečistenia životného prostredia,  

- používať informačno-komunikačné technológie.  

 

b) Požadované zručnosti  

 

Absolvent vie:  

 

- preukázať schopnosť uplatňovať osvojené vedomosti zo zákonitostí živých organizmov v praktických úlohách 

pestovania rastlín a chovu zvierat so zámerom zabezpečiť kvalitné výsledky, výnosy a úžitkovosť s 

uplatňovaním princípov ochrany životného prostredia, ochrany a tvorby krajiny,  

- kontrolovať, posúdiť, regulovať (usmerňovať) a hodnotiť stav prostredia pre rastliny, zvieratá a kvalitu 

hlavných produktov v rozsahu príslušného odboru, odborného zamerania,  

- vykonávať preventívne opatrenia v pestovaní rastlín a v chovoch zvierat v rozsahu príslušného odboru, 

odborného zamerania,  

- vykonávať obsluhu technologických zariadení v pestovaní rastlín a v chovoch zvierat v rozsahu príslušného 

odboru, odborného zamerania,  

- vykonávať ošetrovanie a údržbu prístrojov, vybavenosti strojov, strojov  

- a zariadení, liniek, prípadne opravy v rozsahu odboru štúdia v pestovaní rastlín a v chovoch zvierat v rozsahu 

príslušného odboru, odborného zamerania,  

- vykonávať povolené opravy strojov a zariadení v rozsahu podľa odboru,  

- zvoliť najefektívnejší pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií,  

- riadiť traktor a vykonávať práce so základným prípojným náradím v pestovaní rastlín a v chovoch zvierat v 

rozsahu príslušného odboru, odborného zamerania,  

- riadiť iné motorové vozidlo v rámci voliteľného predmetu,  

- viesť predpísané záznamy a evidenciu,  

- vytvárať organizačné a materiálne podmienky pre realizáciu agroturistiky, turistiky a ďalšie služby na vidieku 

(podľa učebného odboru),  

- využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh,  

- postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia,  

- postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,  



Stredná odborná škola Školský vzdelávací program 

 agropotravinárska a technická 4524 H agromechanizátor, opravár 

   

 

- docieliť (zdokonaliť) dodržiavanie technologickej a pracovnej disciplíny,  

- vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie,  

- dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb,  

- ovládať informačno-komunikačné technológie.  

 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti  

 

Absolvent sa vyznačuje:  

 

- manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,  

- adaptabilitou, kreativitou, disponibilitou, spoľahlivosťou, trpezlivosťou,  

- dôslednosťou a presnosťou,  

- schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou. 

 

 

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE  

Výkonové štandardy 

 

Absolvent má: 

- používať odbornú terminológiu 

- popísať biologické, chemické, fyziologické, ekologické a ekonomické zákonitosti poľnohospodárskej výroby, 

významné pre odborné riešenie technických a technologických otázok pôdohospodárstva a v súvisiacich 

službách; 

- vysvetliť vlastnosti kovových, nekovových a technologických materiálov; 

- popísať princípy činnosti mechanizmov, strojov a zariadení používaných 

v poľnohospodárskej výrobe a v službách; 

- používať zásady a postupy obsluhy strojov a zariadení v poľnohospodárstve, zásady a postupy údržby strojov a 

zariadení; 

- popísať princípy a postupy opráv strojov a zariadení; 

- definovať druhy strojov a zariadení, ich energetickú náročnosť a ekonomickú efektívnosť; 

- definovať základnú technickú dokumentáciu, katalógy a firemnú literatúru; 

- popísať druhy poľnohospodárskych plodín v rozličných štádiách vývoja, princípy technologických postupov 

ich pestovania a ošetrovania, zberu a uskladňovania; 

- určiť druhy hospodárskych zvierat, princípy a postupy chovu hospodárskych zvierat; 

- vysvetliť ekologické podmienky pestovania jednotlivých skupín a druhov poľnohospodárskych plodín a poznať 

základy výživy, hnojenia a ochrany rastlín, ochrany životného prostredia a chovu zvierat; 

- definovať základné princípy alternatívnych systémov poľnohospodárskej výroby; 

- rozoznať najrozšírenejšie choroby a škodcov a ochranu proti ním s prihliadnutím na racionálne využívanie 

ochranných opatrení; 

- porozumieť a aplikovať ekonomické zákonitostí výroby, základné princípy podnikania a poskytovania služieb 

v odbore; 

- popísať platné technologické postupy, akostné a hygienické normy vo výrobe a zásady bezpečnosti práce; 

- vysvetliť zásady tvorby a ochrany životného prostredia vo vzťahu k mechanizovaným prácam v 

poľnohospodárskej výrobe a v službách; 

- uplatňovať zásady bezpečnej práce a predpisy protipožiarnej ochrany a kontrolovať ich dodržiavanie.  

 

 

Obsahové štandardy 

Biologická a chemická podstata poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

Žiaci získajú základné vedomosti z biológie rastlín, živočíchov a hospodárskych zvierat. Osvoja si zákonitosti 

základných chemických a fyzikálnych procesov prebiehajúcich v pôde, kolobehu látok a metabolických 

procesov v živých organizmoch s aplikáciou v technológiách rastlinnej výroby a v technológiách živočíšnej 

výroby. 

Vlastnosti, stavba, zloženie a fyziologické procesy v živých sústavách organizmov rastlín a zvierat 

Obsah umožní žiakom získať základné vedomosti o stavbe, štruktúre a zložení pôdy, stavbe a zložení rastlinnej a 

živočíšnej bunky, o stavbe a fyziologických procesoch rastlín, o anatomickej stavbe a fyziológii hospodárskych 

zvierat. Osobitná pozornosť sa venuje základom výživy rastlín a hospodárskych zvierat. Uplatnením zákonitostí 

výživy rastlín v rastlinnej výrobe a zákonitostí výživy zvierat v živočíšnej výrobe možno výrazne optimalizovať 

výsledky produkcie. 

Životné prostredie a jeho vplyv na organizmy a produkciu 

Žiaci si osvoja základné princípy vzťahu životného prostredia, organizmov rastlín a hospodárskych zvierat. 
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Špecifiká týchto vzťahov sú konkretizované v jednotlivých učebných odboroch. Ide o tvorbu životného 

prostredia, vytváranie optimálnych výrobných, pestovateľských a chovateľských podmienok pre kvalitnú 

produkciu. Súčasne ide aj o ochranu životného prostredia v technologických procesoch bez znečisťovania 

životného prostredia 

Metódy merania klimatických a meteorologických prvkov 

Žiaci získajú základné vedomosti o meteorologických, klimatických a mikroklimatických podmienkach 

pestovania rastlín chove zvierat, prehľad o používaných prístrojoch na meranie klimatických a meteorologických 

prvkov a osvoja si základné zručnosti z ich merania (teplota ovzdušia, vlhkosť ovzdušia, smer a sila vetra, 

množstvo zrážok a pod.) 

Druhy hospodárskych rastlín, kultivarov, sort, druhy hospodárskych zvierat, plemien v rozsahu odboru 

Podľa konkrétnych požiadaviek profilu absolventa učebného odboru žiaci poznajú charakteristické vlastnosti a 

znaky hlavných druhov hospodárskych rastlín, drevín, záhradníckych rastlín, hospodárskych zvierat. Osvoja si 

metódy ich praktického určovania a poznania. Súčasťou tohto vzdelávacieho obsahu je poznanie vhodných 

podmienok a stanovíšť pre jednotlivé druhy rastlín, drevín, druhov a plemien hospodárskych zvierat a zručnosti 

pri správnej voľbe druhu a pri utváraní podmienok jeho života a produkcie. 

Základné konštrukčné a prevádzkové materiály 

Obsah závisí od konkrétneho učebného odboru. V odboroch zameraných na mechanizáciu pôdohospodárstva, 

prípadne opravárenstvo strojov a zariadení bude značne odlišný od učebných odborov zameraných na pestovanie 

rastlín alebo chov zvierat. 

V učebných odboroch zameraných na mechanizáciu bude väčší rozsah predovšetkým technických materiálov a 

ich vlastností, strojových súčiastok a mechanizmov. V ďalších učebných odboroch žiaci získajú len základný 

prehľad o konštrukčných materiáloch a strojových súčiastkach a sústreďujú sa predovšetkým na prevádzkové 

materiály špecifické pre konkrétny učebný odbor. 

Suroviny poľnohospodárskej výroby a ich základné hodnotenie 

Sú to všetky produkty pestovania rastlín – rastlinnej výroby, špeciálnych rastlín a chovu zvierat – živočíšnej 

výroby. Základným hodnotením jednotlivých produktov je zmyslové hodnotenie. Žiaci získajú zručnosti v 

zisťovaní a meraní parametrov množstva, rozsahu a kvality. Obsah je v každom učebnom odbore špecifický 

podľa odvetvia výroby. 

Krmivá a kŕmne zmesi 

Žiaci získajú prehľad o hospodárskych krmivách, o spôsobe ich výroby na ornej pôde a na trvalých trávnych 

porastoch, ako aj o zabezpečovaní krmovinovej základne na farme. Prakticky poznajú jednotlivé druhy 

hospodárskych krmív, priemyselné kŕmne zmesi, ich zloženie – komponenty a vlastnosti. 

Súčasťou obsahu je základné hodnotenie kvality krmív a kŕmnych zmesí na základe zmyslového posúdenia, 

uskladňovania a úpravy krmív, posúdenia receptúr, dodržania noriem kvality, záručnej lehoty a pod. 

Krmivá pre jednotlivé druhy zvierat 

Žiaci poznajú vhodnosť rôznych krmív pre jednotlivé druhy a kategórie zvierat v závislosti od stavby a 

fyziológie tráviacej sústavy a spôsobu výživy hospodárskych zvierat. Získajú zručnosti pri poznávaní krmív, 

výbere a úprave krmív pre konkrétne druhy a kategórie zvierat, vrátane špecifických požiadaviek zvierat. 

Druhy hnojív a ich použitie 

Žiaci si osvoja zásady výživy a hnojenia rastlín. Poznajú druhy hospodárskych hnojív a spôsoby hnojenia, druhy 

priemyselných hnojív a ich používanie. Súčasťou obsahu sú aj spôsoby uskladňovania a aplikácie hospodárskych 

a priemyselných hnojív z hľadiska hygieny a ochrany životného prostredia. 

Technické zariadenia a doprava v poľnohospodárstve 

V obsahu bude v prehľade členenie technických zariadení na hnacie, hnané, meracie a testovacie, ovládacie 

sústavy mechanické, hydraulické pneumatické, elektrické a kombinované. Žiaci poznajú osobitosti dopravy v 

poľnohospodárstve podľa zvoleného učebného odboru, dopravníky mechanické, pneumatické, zdvíhadlá a 

nakladače, nemotorové a motorové dopravné prostriedky 

Druhy mechanizačných prostriedkov 

Žiaci poznajú základné zloženie funkčných častí strojov a zariadení. Ide o mechanizačné prostriedky na 

spracovanie pôdy a ošetrovanie rastlín, na prácu s kvapalinami v rastlinnej a živočíšnej výrobe ako sú 

postrekovače, mechanizačné prostriedky na hnojenie, dojacie zariadenia a zariadenia na ošetrovanie mlieka. 

Ďalej mechanizačné prostriedky na rozhadzovanie tuhých materiálov, mechanizačné prostriedky na siatie a 

sadenie, na zber a uskladňovanie krmovín, okopanín, zber a pozberové spracovanie obilnín, zariadenia na 

odstraňovanie maštaľného hnoja a ošetrovanie hospodárskych zvierat. Rozsah a konkretizácia obsahu bude rôzna 

podľa jednotlivých učebných odborov a požiadaviek profilu absolventa. 

Stavby a zariadenia 

Obsah závisí od konkrétneho učebného odboru. Žiaci získajú prehľad o druhoch a parametroch stavieb a 

zariadení. Naučia sa posudzovať ich vhodnosť najmä z hygienického hľadiska. Z poľnohospodárskych stavieb sú 

to napríklad sklady, sýpky, stavby a zariadenia na uskladnenie senáží a siláží, maštale, ošipárne, koniarne, 

mechanizačné diele a budovy pre strojový park a pod. 

Energetické zdroje a ich racionálne využívanie 

Žiaci získajú prehľad o rozdelení a charakteristike energetických zdrojov: mechanický rozvod energie, 
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hydraulický a pneumatický rozvod energie, elektrický rozvod energie. Poznajú možností alternatívnych zdrojov 

energie: geotermálna voda, solárne systémy, veterné a vodné elektrárne a možnosti ich využívania v 

poľnohospodárstve. Žiaci si osvoja spôsoby racionálneho využívania energie vo svojom odbore. Súčasťou 

obsahu sú aj zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a ochrana životného prostredia. 

Elektronizácia a automatizácia v technológiách príslušného odboru 

Podľa konkrétneho učebného odboru žiaci získajú prehľad o aktuálnej situácii v elektronizácii a automatizácii, v 

technológiách odboru a o perspektívach rozvoja v jednotlivých odvetviach. Oboznámia sa s funkčnými časťami 

týchto zariadení. 

Technologické postupy v rastlinnej a v živočíšnej výrobe 

Obsah bude relevantný požiadavkám profilu absolventa konkrétneho učebného odboru. Ide o technologické 

postupy pestovania rastlín a výroby ich produktov a technologické postupy chovu jednotlivých druhov zvierat a 

výroby živočíšnych produktov. Technologické postupy sa realizujú vo veľkovýrobných podmienkach s použitím 

mechanizácie, strojov a zariadení, ich nastavením, obsluhou a údržbou. 

Teória riadenia motorových vozidiel 

Žiaci si osvoja princípy činnosti motorov so zameraním na traktory a závesné náradia, osvoja si zásady ich 

ošetrovania a údržby. Oboznámia sa so zásadami bezpečnej jazdy a pravidlami cestnej premávky.  

 

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA  

Výkonové štandardy 

 

Absolvent vie: 

- vykonávať základné práce v technológii pestovania kultúrnych rastlín, a v chovoch hospodárskych zvierat, 

- vykonávať základné práce v technológiách chovov hospodárskych zvierat, pripraviť stroje, nastaviť ich, 

- spracovať poľnohospodárske produkty, 

- vykonať bežnú obsluhu, povolené opravy strojov v rozsahu odboru, odborného zamerania, 

- pracovať s náradím na spracovanie pôdy a ošetrovanie rastlín a špeciálnym náradím v chovoch hospodárskych 

zvierat, s mechanizáciou v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe podľa odboru, odborného zamerania, 

- viesť/riadiť traktor a vykonať jeho bežnú údržbu a opravy, 

- viesť prvotnú evidenciu v rastlinnej a živočíšnej výrobe, 

- postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami, 

- docieliť (zdokonaliť) dodržiavanie technologickej a pracovnej disciplíny, 

- vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie, 

- vykonávať poľnohospodársku prax v súlade so zásadami bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pri práci a 

ochrany pred požiarom. 

- vykonávať práce vyplývajúce z voliteľných predmetov a potrieb regiónu 

- vykonávať práce pri ručnom spracovaní materiálov a jednoduchšie technologické úkony strojového obrábania; 

- vykonávať všetky odborné mechanizované práce v poľnohospodárskej výrobe a v službách s ohľadom na 

ochranu životného prostredia; 

- pripraviť náradie, stroje a zariadenia pre pracovný proces, nastaviť základné 

- parametre, preskúšať funkcie strojov, obsluhovať stroje a mechanizačné prostriedky, 

- vykonať základnú údržbu a bežné opravy náradia, strojov a zariadení používaných v poľnohospodárskej výrobe 

a pri uskladňovaní produktov; 

- prakticky vykonávať všetky činnosti s hnojivami a používať ochranné prostriedky; 

- vykonávať mechanizované práce v pôdohospodárstve a v službách; 

- rozoznať a použiť osivá a sadivá, základné druhy poľnohospodárskych plodín v rôznych štádiách vývoja a 

uplatňovať ich špecifické požiadavky na agrotechniku, chov jednotlivých druhov zvierat a rešpektovať 

zootechnické požiadavky v chovoch hospodárskych zvierat; 

- realizovať technologické postupy pestovania hlavných druhov plodín a technológiu chovu hospodárskych 

zvierat; 

- čítať a používať návody na obsluhu a ďalšiu dokumentáciu súvisiacu s používaním a obsluhou mechanizmov, 

strojov a zariadení a liniek; 

- riadiť a udržiavať kolesové traktory a iné mobilné energetické a dopravné prostriedky pri doprave všetkého 

druhu, vrátane nakladania a vykladania; 

- viesť prvotnú evidenciu o vykonanej práci, spotrebe materiálu, hodnotiť množstvo a kvalitu vykonanej práce, 

uplatňovať hospodárnosť prevádzky mechanizačných prostriedkov, šetriť materiálom a energiou; 

- podnikať v poskytovaní služieb v odbore; 

- pracovať bezpečne, udržiavať pracovisko v poriadku, dbať o estetiku pracovného prostredia; v práci 

postupovať s ohľadom na ochranu životného prostredia; 

- vykonávať ďalšie špecifické práce vyplývajúce z obsahu voliteľných predmetov a kvalifikačných kurzov.  

 

 

Obsahové štandardy 
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Riadenie technologických procesov na základnej úrovni 

V závislosti od náplne učebného odboru základná príprava konkrétnych technologických procesov: výber 

materiálov, surovín, zvierat, príprava náradia, príslušných prístrojov, strojov a zariadení, sledovanie a 

usmerňovanie priebehu procesu, výsledky procesu. Dodržiavanie technických a technologických noriem, zásad 

hygieny a bezpečnosti práce. 

Ochranné a preventívne technologické opatrenia 

Žiaci nevyhnutne musia poznať ochranné zariadenia na mechanizačných prostriedkoch a strojoch, ktoré sa v 

technologických procesoch využívajú. Významnou súčasťou je aj oblečenie a ochranné prostriedky žiakov pri 

obsluhe technologických zariadení a hygienické opatrenia: osobná hygiena, hygiena prostredia a zariadení, 

hygienické opatrenia pri výrobe produktov, hygienické opatrenia v chovoch zvierat, prevencia chorôb. 

Princípy technologických postupov a obsluha technologických zariadení podľa učebného odboru 

Žiaci získajú základné zručnosti pri obsluhe technologických zariadení: nastavovanie, spúšťanie a zastavenie 

technologických zariadení. Osvoja si praktické uplatňovanie príslušných technologických noriem, hodnotenie 

priebehu a výsledku procesu, prípadné návrhy na optimalizáciu technologického procesu. 

Praktická príprava k získaniu vodičského oprávnenia skupiny T 

Podľa platných všeobecnozáväzných právnych predpisov absolvovanie kurzu vodičského oprávnenia na skupinu 

motorového vozidla skupiny T 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Dodržiavanie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci je súčasťou obsahu celého odborného výcviku. Je to 

bezpečnosť pri obsluhe mechanizačných prostriedkov, bezpečnosť práce a hygiena pri prístupe k hospodárskym 

zvieratám pri ich ošetrovaní a kŕmení, výcviku zvierat. Bezpečnosť a hygiena v technologických procesoch 

výroby produktov pre výživu ľudí. 

Posúdenie zložitosti pracovných úloh 

Žiaci získajú základné zručnosti pri hodnotení množstva a kvality práce, zložitosti a namáhavosti konkrétnych 

úloh vo vzťahu k zvoleným postupom pri ich plnení. Naučia sa hodnotiť výsledky výroby, pestovateľských a 

chovateľských úspechov. 

Zodpovednosť za zverené prostriedky 

Žiaci získajú prehľad o hodnote prístrojov, strojov a zariadení, biologického materiálu (rastlín, zvierat, drevín a 

pod.), surovín a materiálov v technologických a technických predmetoch aj počas odborného výcviku. Z toho 

vyplýva požiadavka zodpovedného prístupu k uvedeným hodnotám. 

 

4.3 Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

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 pedagogicko – psychologických poradní a dorastového lekára. 

Platná legislatíva označuje názvom žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len 

„ŠVVP“) žiakov s mentálnym, zmyslovým alebo telesným postihnutím, zdravotne oslabených alebo chorých, s 

narušenou komunikačnou schopnosťou, so špecifickými poruchami učenia alebo správania sa, s autistickým 

syndrómom, s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu, tiež žiakov pochádzajúcich zo sociálne 

znevýhodneného prostredia (rómske etnikum, imigranti). Špecifickou skupinou žiakov so ŠVVP sú žiaci 

mimoriadne nadaní. 
Štúdium v učebnom odbore 4524 H agromechanizátor, opravár vzhľadom k svojim špecifikám nemôže 

byť poskytnuté pre žiakov s mentálnym, zmyslovým a telesným postihnutím, ako aj pre žiakov s autistickým 
syndrómom, s poruchami psychického a sociálneho vývinu /záleží od individuálneho prípadu/. Vo všeobecnosti 
môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

- prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej 

motoriky), 
- prognosticky závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenia chrbtice, ploché nohy, 

vybočenie kolien, stav po kongenitálnej luxácii bedier),prognosticky závažným ochorením dýchacích ciest, 
srdcovými a cievnymi ochoreniami (varixy), 

- prognosticky závažným ochorením kože horných končatín, 

- prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a kolapsových 
stavov vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci, 

- psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby), 
- prognosticky závažnými ochoreniami oka, a sluchu, 
- endokrinnými ochoreniami a imúnnodeficitnými stavmi, 
- chronickými chorobami pečene. 
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Formu špeciálneho vzdelávania žiaka treba dôsledne zvážiť podľa potrieb žiaka, druhu a stupňa jeho 

postihnutia, znevýhodnenia, charakteru vzdelávania, možností vytvoriť v bežnej škole špeciálne podmienky na 

vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. V odôvodnených prípadoch, osobitne pri ťažkých 

zdravotných postihnutiach, možno vzdelávací program redukovať o niektorý vyučovací predmet. 

Praktickú časť vzdelávania a odbornej prípravy žiakov so zdravotným znevýhodnením treba 

prispôsobiť individuálnym potrebám a možnostiam žiaka s využitím vhodných učebných a kompenzačných 

pomôcok. 

Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, v prípade zmenenej 

pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia. 

 

Integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Tento vzdelávací program je otvorený pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to 

žiaci, ktorí spĺňajú nasledujúce 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 žiaka (rodič) je dlhodobo nezamestnaný, 

- najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené 

základné vzdelanie, 

- neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny, 

- vyučovací jazyk školy je iný, než jazyk , ktorým hovorí dieťa doma. 

 

V našich podmienkach školy ide predovšetkým o problémy s rómskym etnikom, so snahami o ich 

integráciu do nášho občianskeho a profesionálneho života. Častá neúspešnosť rómskych žiakov v bežnom 

systéme vzdelávania je tiež dôsledkom sociálne nerozvinutého/znevýhodneného prostredia, ktoré nedostatočne 

stimuluje a nevytvára podmienky pre rozvoj takých vlastností a schopností, ktoré by ich motivovali k výkonu, 

pestovali záujem vzdelávať sa, pracovať a byť úspešní. U rómskych žiakov absentuje domáca príprava na 

vyučovanie, rodičia sa nezaujímajú o vzdelávanie svojich detí.  

V dôsledku uvedeného väčšina rómskych žiakov po absolvovaní povinnej školskej dochádzky končí 

svoje vzdelávanie a len s malou pravdepodobnosťou dosiahne odbornú kvalifikáciu na výkon povolania, čo sa 

spája s vysokým rizikom nenájsť uplatnenie na trhu práce.  
Škola sa vo svojej výchovno-vzdelávacej práci zameria na to, že: 

- budú integrovaní do bežných tried s ich vzdelávanie a príprava budú individuálne sledované. Využijú sa všetky 
dostupné motivačné prostriedky na ich zapojenie sa do vzdelávacieho procesu, bude im poskytované 
nevyhnutné doučovanie a individuálna konzultácia, 

- pravidelne budú navštevovať výchovného poradcu a v mimoriadnych prípadoch budú navštevovať aj 
špecializované odborné pracoviská, 

- škola bude intenzívne spolupracovať aj s obecnými úradmi, s občianskym združením pre napr. rómsku 

komunitu, odborom sociálnej starostlivosti (sociálni zamestnanci - kurátori) v prípade žiakov so sociálne 
slabších rodín,  

- všetci žiaci bez výnimky (aj bežní žiaci) budú dodržiavať školský poriadok. 

Osobitný dôraz sa kladie na cielenú prevenciu pred vznikom sociálno-patologických javov (agresivita, 

kriminalita, drogové závislosti, šikanovanie ap.), nakoľko títo žiaci sú sociálnou patológiou zvýšene ohrození. 

 

Integrácia a vzdelávanie nadaných žiakov 

Škola vytvára v súlade so svojim profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných žiakov. Osobitne na našej 

škole je žiaduce podchytiť nadaných žiakov a systematicky s nimi pracovať, hlavne v odbornom vzdelávaní. 

Pritom nemusí ísť len o podporu mimoriadne intelektovo nadaných žiakov, ale aj žiakov nadaných manuálne, 

prakticky, ktorí vynikajú svojimi vedomosťami, zručnosťami, záujmom, kreativitou, výsledkami práce a zaslúžia 

si výnimočnú pedagogicko-psychologickú starostlivosť pri rozvíjaní svojho špecifického nadania. Pre 

mimoriadne nadaných žiakov sme pripravili tieto úpravy: 

- žiaci budú integrovaní do bežných tried (nebudeme zriaďovať osobitné triedy, nepokladáme to za dobrý 

výchovný moment), 

- v prípade mimoriadnych podmienok a situácii pripravíme individuálne učebné plány a vzdelávací program, 

ktorý by im eventuálne umožnil ukončiť učebný odbor aj v skrátenom čase na základe rozhodnutia riaditeľa 

školy, 

- podľa potreby budú navštevovať výchovnú poradkyňu, v mimoriadnych prípadoch aj špecializované odborné 

pracoviská (za podmienok výskytu istých anomálii ), 

- pre výnimočne športovo nadaných žiakov sa vypracuje individuálny plán štúdia s vymedzením konzultačných 

hodín, 

- škola v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny bude riešiť ich zamestnanecké príležitosti. 
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4.4 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov v učebnom odbore 4524 H 

agromechanizátor, opravár 

4.4.1  Pravidlá hodnotenia žiakov 

Škola považuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov za jednu z najvýznamnejších kategórií 

celého procesu. 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, vychádzajúc z Metodického pokynu MŠVVaŠ SR na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných 
škôl a príslušných ustanovení školského zákona. 

Výkon žiaka sa preveruje skúšaním 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 - individuálne, frontálne, skupinovo, priebežne alebo súhrne po ukončení 
tematického celku alebo na konci školského roka, ústne, písomne (didaktické testy, písomné cvičenia a pod.), sa 
preveruje 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 je  významnou súčasťou motivácie žiaka do jeho ďalšej práce a súčasťou spätnej väzby medzi 

učiteľom a žiakom. 

Cieľom hodnotenia žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak 

zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do 

ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Hodnotenie žiakov je možné 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. 

Naša škola v rámci hodnotenia výkonov svojich žiakov postupuje v súlade s platnou legislatívou, ktorá 

definuje súbor kritérií, organizačných a metodických postupov na overenie dosiahnutých výkonových 

štandardov. Vzťahuje sa na hodnotenie: 

Počas štúdia sa hodnotia všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované výkonovými 

štandardmi v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu. Ku každému vzdelávaciemu výstupu 

vymedzujeme kritériá hodnotenia, učebné zdroje, medzipredmetové vzťahy a metódy a prostriedky hodnotenia, 

ktoré sú v súlade s cieľmi vyučovacieho predmetu a jeho výchovnými a vzdelávacími stratégiami. Tým 

zabezpečíme komplexnosť vedomostí a ich aplikáciu. 

Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania žiaka a sú v súlade so spoločenskými 

výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy: 

1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 

2. Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 
3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. 
4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 
5. Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 
6. 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. 
7. Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 
8. Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne. 
9. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po vzájomnej 

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

11. Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou. 

Pri hodnotení žiaka počas jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu zameriavame 

predovšetkým na: 

a) 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: 
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Žiak: 
- uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitosti, 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. 

b) Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 

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

zručností a návykov, ovládanie 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 o 

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. 

 

c) 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 vedomosti, skúsenosti, činnosti a ich tvorivú aplikáciu, 

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

- preukázal kvalitu prejavu, 

- preukázal vzťah a záujem o dané činnosti, 
- 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. 

 

d) Hodnotenie prospechu žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch 

Prospech v jednotlivých predmetoch klasifikujeme stupňami: 

1 – výborný 

- Žiak ovláda požadované poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti ucelene, úplne chápe vzťahy medzi 

nimi. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických  a praktických úloh. 

Myslí logicky, zreteľne sa prejavuje jeho samostatnosť a tvorivosť. Je schopný samostatne študovať vhodné 

učebné texty. 

2 – chválitebný 

- Žiak ovláda požadované poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti v podstate ucelene, presne a úplne. 

Pohotovo vykonáva požadované teoretické a praktické činnosti. Samostatne, alebo len s malými podnetmi od 

učiteľa uplatňuje osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických  a praktických úloh. Myslí správne, 

prejavuje sa u neho logika a tvorivosť. Je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné učebné 

texty. 
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3 – dobrý 

- Žiak má nepodstatné medzery v úplnosti a presnosti požadovaných poznatkov, pojmov a zákonitostí. 

V uplatňovaní osvojených poznatkov a zručností sa dopúšťa chýb, ktoré koriguje len s usmernením vyučujúceho. 

Jeho myslenie je v celku správne, ale málo tvorivé, v logike sa prejavujú chyby. Je schopný samostatne študovať 

vhodné učebné texty podľa návodu učiteľa. 

4 – dostatočný  

- Žiak má závažné medzery v úplnosti a celistvosti osvojených poznatkov. Pri vykonávaní požadovaných 

intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Závažné chyby dokáže opraviť len s pomocou učiteľa. 

Pri samoštúdiu má veľké nedostatky. 

5 – nedostatočný 

- Žiak si vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardmi neosvojil, má v nich závažné nedostatky 

a chyby, nevie ich opraviť ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení.  

 

Žiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený nasledovne: 

- prospel s vyznamenaním – ak nie je v žiadnom povinnom predmete hodnotený horšie ako chválitebný a 

celkový priemerný prospech z  povinných predmetov nie je horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené veľmi 

dobré. 

- prospel veľmi dobre – ak nie je v žiadnom povinnom predmete hodnotený horšie ako dobrý, celkový 

priemerný prospech nie je horší ako 2 a jeho správanie je hodnotené veľmi dobré. 

- prospel – ak nie je v žiadnom povinnom predmete hodnotení horšie ako dostatočný. 

- neprospel – ak je v niektorom povinnom predmete hodnotený ako nedostatočný. 

 

e)  Hodnotenie správania žiaka 

Správanie žiaka je klasifikované stupňami: 

- Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a ďalších 

vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve 

a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.  

- Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského 

poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania 

vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa 

menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku. 

- Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči školskému 

poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania 

dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva 

spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. 

- Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s ustanoveniami školského 

poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, 

výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa 

závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho 

kolektívu. 

 

Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované výkonovými 

štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho programu formou záverečných 

skúšok.  

 

f) Opatrenia vo výchove 

Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú 

svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede a v škole a 

záslužný alebo statočný čin, možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie. 

Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému 

poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša 

činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie alebo pokarhanie nasledovne: 

- napomenutie od triedneho učiteľa,  

- napomenutie od majstra odbornej výchovy,  

- pokarhanie od triedneho učiteľa, 

- pokarhanie od majstra odbornej výchovy, 

- pokarhanie od riaditeľa. 

 

Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám 

spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti: 

- podmienečné vylúčenie, 

- vylúčenie. 
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Akékoľvek opatrenia vo výchove musia byť okamžite oznámené v písomnej forme rodičom alebo 

zákonným zástupcom žiaka. 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 odporúčania 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.  

 

4.4.2  Záverečné skúšky 

Po ukončení 3-ročného štúdia učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár  sa zhodnotia všetky 

očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované výkonovými štandardami v profile absolventa nášho 

školského vzdelávacieho programu záverečnou skúškou. 

 Cieľom záverečnej skúšky je overenie komplexných teoretických vedomostí a schopností a praktických 

zručností žiakov na svoje budúce povolanie. Záverečná skúška je zásadným vzdelávacím výstupom sumatívneho 

hodnotenia žiakov. Dokladom o absolvovaní záverečnej skúšky je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný 

list. 

Predmetom záverečnej skúšky je preukázať schopnosti žiakov ako: 

- členiť nadobudnuté poznatky do systému teoretických a praktických vedomostí, zručností a a kompetencií, 

- ovládať kompetencie vyplývajúce z výkonových štandardov a schopnosti ich realizovať v pracovnom 

a mimopracovnom živote, 

- aplikovať a využívať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie pri riešení úloh a problémov vo 

vybranej oblasti, 

- komunikovať v slovenskom a cudzom vyučovacom jazyku, 

- vedieť spracovať a použiť získané informácie. 

Záverečná skúška  pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí: 

- písomná časť 

- praktická časť 

- ústna časť 

 V písomnej, praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej  

téme. Jednotlivé časti záverečnej skúšky musia vychádzať z cieľových požiadaviek schváleného štátneho 

vzdelávacieho programu, pričom ich obsah je koncipovaný tak, aby žiak mal možnosť preukázať naplnenie 

kritérií hodnotenia.  Cieľom písomnej časti záverečnej skúšky je overiť úroveň teoretických vedomostí 

a poznatkov vychádzajúcich z cieľových požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu. Cieľom praktickej časti 

záverečnej skúšky je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich schopností využiť získané 

teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru. Cieľom 

ústnej časti záverečnej skúšky je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.  

a) Témy záverečnej skúšky 

Témy záverečnej skúšky pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa riadi platnými predpismi o 

záverečnej skúške. Pri záverečnej skúške 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. 

Škola uplatňuje pri tvorbe tém na záverečné skúšky nasledujúce pravidlá 

- vychádzať z výkonových štandardov pre učebný odbor 4524 H agromechanizátor, opravár    a zabezpečiť, 

aby výkonové štandardy uvedené v profile absolventa komplexne pokryli všetky témy záverečnej skúšky,   

- uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo príbuzných,  

- vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov  

- umožniť a podporiť využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné materiály, 

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

- umožniť preverenie schopností žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané počas štúdia na 

posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v téme záverečnej skúšky, 

- témy, podtémy a ich formulácie musia byť jasné, jednoznačné, v logickom slede od riešenia jednoduchého 

problému k zložitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré sa majú v téme záverečnej 

skúšky riešiť. Podtémy sú aplikačného charakteru a dopĺňajú informácie, ktoré žiak v priebehu štúdia 

odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného učebného odboru získal. 

- 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.  
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Súčasťou tém pre praktickú časť záverečnej skúšky musia byť aj jasne deklarované podmienky, za ktorých  

môže byť daná téma vykonaná. Týka sa to materiálnych podmienok, priestorových podmienok a pomôcok. 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie záverečnej skúšky budú konkretizované v rámci prípravy tém 

pre záverečné skúšky. Budú v súlade so štandardom, ktorý predpisuje ŠVP a doplnené podľa podmienok a 

špecifík učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár. 

Podrobnosti organizácie, hodnotenia a klasifikácie záverečnej skúšky sú stanovené vo všeobecne záväzných 

právnych predpisoch, ktoré upravujú spôsob ukončovania štúdia na stredných školách. 

b) Cieľové požiadavky na záverečnú skúšku 

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

c) Kritériá hodnotenia  vzdelávacích výstupov  

Rozsah a obsah úloh záverečnej skúšky zahŕňa komplexný učebný obsah  teoretickej a praktickej prípravy. 

Všeobecné kritériá hodnotenia sú nasledovné: 

Ústna časť záverečnej skúšky: 

- porozumenie téme,   

- správne používanie odbornej terminológie, 

- vecnosť a správnosť odpovede, 

- samostatnosť prejavu, 

- schopnosť praktickej aplikácie teoretických poznatkov. 

Praktická časť záverečnej skúšky: 

- pochopenie úlohy, 

- voľba postupu, 

- správny výber náradia,  materiálov, surovín ap. ,prístrojov, strojov a zariadení, 

- organizácia práce na pracovisku, 

- dodržiavanie noriem, hygieny a pravidiel bezpečnosti práce, 

- ochrana životného prostredia, 

- výsledok práce (60% úspešnosť). 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie záverečnej skúšky  

Materiálne a priestorové podmienky sú v jednotlivých učebných odboroch rozdielne, preto je potrebné ich 

konkretizovať a spresniť pre každý učebný odbor osobitne: 

- náradie, nástroje a prístroje, 

- stroje a zariadenia, 

- suroviny, materiály a polotovary, 

- modely. 

Priestory: 

- odborné učebne, dielne odborného výcviku 

- strediská odborného výcviku (podľa  učebného odboru). 

Povolené pomôcky: 

- počítač, 

- kalkulačka, 

- odborná literatúra, 

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

 

Všeobecné kritériá hodnotenia výsledkov vzdelávania na záverečnej skúške  

 

Stupeň hodnotenia 
Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatočný 

Kritériá hodnotenia 

Porozumenie téme Porozumel téme 
dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závažnými 

nedostatkami 

Neporozumel téme 

Používanie odbornej 

terminológie 

Používal 

samostatne  

Používal s malou 

pomocou 

Vyžadoval si 

pomoc 

Robil zásadné 

chyby 

Neovládal  

Vecnosť, správnosť 
a komplexnosť 

Bol samostatný, 
tvorivý, pohotový, 

Bol celkom 
samostatný, 

Bol menej 
samostatný, 

Bol nesamostatný, 
často vykazoval 

Bol nesamostatný, 
ťažkopádny, 
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odpovede pochopil súvislosti tvorivý a pohotový nekomplexný 

a málo pohotový 
chyby, nechápal 
súvislosti 

vykazoval zásadné 
chyby 

Samostatnosť prejavu Vyjadroval sa 

výstižne, súvisle a 

správne 

Vyjadroval sa 

celkom výstižne a 

súvisle 

Vyjadroval sa 

nepresne, niekedy 

nesúvisle, s 
chybami 

Vyjadroval sa 

s problémami, 

nesúvisle, s 
chybami 

Nedokázal sa 

vyjadriť ani 

s pomocou 
skúšajúceho 

Schopnosť praktickej 

aplikácie 

teoretických 
poznatkov 

Správne 

a samostatne 

aplikoval 

Celkom správne 

a samostatne 

aplikoval 

Aplikoval 

nepresne,  

s problémami a s 
pomocou 

skúšajúceho 

Aplikoval veľmi 

nepresne, 

s problémami 
a zásadnými 

chybami 

Nedokázal aplikovať 

Pochopenie 

praktickej úlohy 

Porozumel úlohe 

dobre 

V podstate 

porozumel 

Porozumel s 

nedostatkami 

Porozumel so 

závažnými 
nedostatkami 

Neporozumel úlohe 

Voľba postupu  Zvolil správny 

a efektívny postup 

V podstate zvolil 

správny postup 

Zvolil postup s 

problémami 

Zvolil postup 

s problémami a s 

pomocou 

skúšajúceho 

Nezvolil správny 

postup ani 

s pomocou 

skúšajúceho 

Výber prístrojov, 

strojov, zariadení, 

náradia, materiálov, 
surovín 

Zvolil správny 

výber 

V podstate zvolil 

správny výber 

Zvolil výber s 

problémami 

Zvolil výber 

s problémami a s 

pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil správny 

výber  ani 

s pomocou 
skúšajúceho 

Organizácia práce na 

pracovisku 

Zvolil veľmi 

správnu organizáciu 

V podstate zvolil 

dobrú organizáciu 

Zvolil organizáciu 

s problémami 

Zvolil organizáciu 

s problémami 

a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvládol 

organizáciu   

Kvalita výsledku 

práce 

Pripravil kvalitný 

produkt/činnosť 

V podstate 

pripravil kvalitný 

produkt/činnosť 

Pripravil 

produkt/činnosť 

s nízkou kvalitou 

Pripravil 

produkt/činnosť 

s veľmi nízkou 
kvalitou 

Pripravil nepodarok 

Dodržiavanie BOZP 

a hygieny pri práci 

Dodržal presne 

všetky predpisy 

V podstate dodržal 

všetky predpisy 

Dodržal predpisy 

s veľkými 
problémami 

Dodržal iba veľmi 

málo predpisov 

Nedodržiaval 

predpisy 
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 5  CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

5.1 Popis školského vzdelávacieho programu 

 Príprava žiakov v školskom vzdelávacom programe v učebnom  odbore  4524 H agromechanizátor, 

opravár vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom 

vzdelávacom programe pre skupinu trojročných učebných odborov 42,43 poľnohospodárstvo, lesné 

hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II.  

 Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a vyhovujúce 

zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie v 

základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na 

prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené každoročne.   

 Školský vzdelávací program zahŕňa najzákladnejšie teoretické poznatky a ich aplikáciu v praktických 

činnostiach cukrárenskej výroby.  

 Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je 

organizované formou odborného výcviku v stredisku praktického vyučovania, v dielňach na elokovaných 

pracoviskách. V rámci  odbornej  praxe   študenti  získavajú  praktické  zručnosti  a  návyky  na  úseku. 

agromechanizácie  a  opravárenstva. 

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

kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo 

skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava 

zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom 

jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa 

tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania 

a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, fyziky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. 

V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na predmety rastlinná výroba, živočíšna výroba, ekonomika, stroje 

a zariadenia, strojárska technológia, technické kreslenie, technológia opráv, základy strojníctva, motorové 

vozidlá, traktory a automobily. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich 

osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

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

teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. 

Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení 

problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické slovné formou účelovo 

zameraných diskusií alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej 

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

úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť 

medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) 

sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe 

vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj 

keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. 

vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho 

procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, simulačných 

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

metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú 

priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov.   

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

konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov.   

 Žiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti budú prezentovať na mnohých školských akciách 

i súžažiach. Týchto aktivít sa zúčastnia aj učitelia všeobecných a odborných predmetov vo funkcii 

pedagogického dozoru.  

 Školský vzdelávací program Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II.  je určený 

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

formou individuálnych učebných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so 

žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na doporučenie špeciálnych 

pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie 

poruchy a možnosti školy. Učebný odbor 4524 H agromechanizátor, opravár  nie je vhodný pre žiakov 

s mentálnym postihnutím, s vážnymi poruchami zraku a sluchu a s vážnym telesným narušením. Pre tento odbor 

sa vyžaduje zdravotný preukaz.  

 Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na základe 

kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným 

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

analýzou činnosti žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov 
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pedagogicko - psychologických poradní, rozhovormi so žiakom, jeho rodičmi, ale aj s inštruktormi praktickej 

prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktážou zo strany svojho zamestnávateľa. Pri hodnotení sa 

využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení.     

5.2 Základné údaje o štúdiu 

 

Kód a názov učebného odboru: 4524 H agromechanizátor, opravár 

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Forma výchovy a 

vzdelávania: 

denné štúdium 

Poskytnutý stupeň 

vzdelania: 

  stredné odborné vzdelanie 

ISCED 3C 

Vyučovací jazyk: štátny jazyk 

Nevyhnutné vstupné 

požiadavky na štúdium: 

  podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o  

  prijímacom konaní na stredné školy, 

  zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. 
Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška 

Doklad o získanom stupni 

vzdelania: 

vysvedčenie o záverečnej skúške 

Doklad o získanej 

kvalifikácii: 

 

 

 

 

 

výučný list 

Možnosti pracovného 

uplatnenia absolventa: 

v  štátnych  a  súkromných  podnikoch  poskytujúcich  

mechanizované     a  opravárenské  služby, v poľnohospodárskych  

družstvách  pre  vykonávanie  mechanizovaných  prác,  

nastavovanie,obsluhu,  údržbu  a opravy  strojov,  ako  traktorista  a 

opravár  v poľnohospodárskej  výrobe,  vrátane   malej   

mechanizácie  a   pracovník  vo   sfére komunálnej techniky. 

Možnosti ďalšieho štúdia: vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov 3. 

ročných učebných odborov. Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú 

rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov. 

 

5.3 Organizácia výučby 

 

Príprava v školskom vzdelávacom programe v učebnom odbore 4524 H agromechanizátor, opravár 

zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Výučba je organizovaná v týždňových cykloch – strieda sa jeden 

týždeň teoretického vyučovania a jeden týždeň odborného výcviku. Organizácia školského roka sa riadi 

pedagogicko-organizačnými pokynmi vydanými pre príslušný školský rok.  

Teoretické vyučovanie je uskutočňované podľa platného vnútorného poriadku školy a formy a metódy 

na teoretickom a praktickom vyučovaní si volí vyučujúci sám podľa tematických celkov a sú uvedené 

vo vzdelávacích programoch jednotlivých predmetov. Teoretické vyučovanie je organizované v budove školy. 

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

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

oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách 

spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, 

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

fyziky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na 

predmety rastlinná výroba, živočíšna výroba, ekonomika, stroje a zariadenia, strojárska technológia, technické 

kreslenie, technológia opráv, základy strojníctva, motorové vozidlá, traktory a automobily. Veľký dôraz sa 

kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov 

a hodnotovej orientácie.  

 Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v stredisku praktického vyučovania. 

V rámci  odbornej  praxe   študenti  získavajú  praktické  zručnosti  a  návyky  na  úseku. agromechanizácie  a  

opravárenstva.  Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych akciách organizovaných školou, zmluvnými 

podnikmi alebo mestom. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také 

zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo. Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod 

dozorom učiteľa odborného výcviku.  



Stredná odborná škola Školský vzdelávací program 

 agropotravinárska a technická 4524 H agromechanizátor, opravár 

   

 

 Záverečná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ 

SR. Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného plánu. 

 

5.4 Zdravotné požiadavky na žiaka 

 Do učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár môžu byť prijatí len uchádzači s dobrým 

zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

• prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej 

motoriky), 

• prognosticky závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenia chrbtice, 

ploché nohy, vybočenie kolien, stav po kongenitálnej luxácii bedier), 

• prognosticky závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami (varixy), 

• prognosticky závažným ochorením kože horných končatín, 

• prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov 

a kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci, 

• psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby, 

• prognosticky závažnými ochoreniami oka, a sluchu, 

• endokrinnými ochoreniami a imúnnodeficitnými stavmi,  

• chronickými chorobami pečene. 

 

Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Uchádzač musí mať platný zdravotný 

preukaz. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, v prípade zmenenej 

pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.   

5.5 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie neohrozujúcej práce 

vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, 

vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k 

výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného výcviku. Tieto požiadavky sa musia doplniť 

informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom a praktickom vyučovaní vystavení 

vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred pôsobením týchto zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia 

pri ručnej manipulácii s bremenom, rizikové faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná 

záťaž organizmu a pod.). 

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanovených v 

zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, bezpečná 

prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie činností musí byť v súlade s 

požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa 

ktorých môžu mladiství vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými podmienkami 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

- dôkladné a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi predpismi a s 

technologickými postupmi, 

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

- používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

- vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru:  

- práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom,  ktorá dohliada na 

dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta 

tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade porušenia BOZP, 

- práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať pracoviská pred 

začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza a 

kontroluje. 

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený zamestnanec v závislosti od charakteru práce, 

podmienok a tematického celku výučby. 

 Nácvik a precvičovanie praktických činností môžu žiaci vykonávať len v rozsahu určenom učebnými 

osnovami. Poučenie o bezpečnosti práce, ochrane zdravia a hygieny práce na pracovisku, vykonávané na 

začiatku príslušného školského roka (školská učebňa, dielňa) žiak potvrdí svojim podpisom v príslušnej 

pedagogickej dokumentácii (Zápisníku bezpečnosti práce pre žiakov ) 

Žiaci sú delení do skupín podľa počtu žiakov pripadajúcich na jedného učiteľa,  resp. majstra odbornej 
výchovy v súlade s platnou legislatívou. 
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5.6 Učebný plán učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár  

 

UČEBNÝ PLÁN 4524 H AGROMECHANIZÁTOR, OPRAVÁR 

Platnosť od 1. septembra 2022 

 

Vyučovacie 

predmety 

Minimálny 

počet 

týždenných 

hodín (ŠVP) 

Počet týždenných 

vyučovacích hodín vo 

vzdelávacom 

programe 

Spolu Celkový 

počet 

hodín za 

štúdium 

Všeobecné 

vzdelávanie 

22 1. roč. 2. roč. 3. roč. 26,5      

(4,5) 

856,5 

10,5 10 6 

slovenský jazyk a 

literatúra 

11,5 1,5 2 2 5,5      

(2) 

175,5 

cudzí jazyk  a) 3 3 3 9 (1) 288 

etická výchova 

/náboženská 

výchova/ b) 

1 1 0 0 1 33 

občianska náuka 1 1 0 0 1 33 

fyzika 1 1 1 0 2 (1) 66 

matematika 3 1 1 0 2 66 

informatika 0,5 1 0 1,5 

(0,5) 

49,5 

telesná a športová 

výchova c) 

4,5 1,5 2 1 4,5 145,5 

Odborné 

vzdelávanie 

65,5 22,5 23 27 72,5 2311,5 

Teoretické 

vzdelávanie 

18 7,5 8 9,5 25 (7) 796,5 

rastlinná výroba  0 1 1 2 63 

živočíšna výroba  0 1 1 2 63 

stroje a zariadenia  0 2 3 5 156 

strojárska 

technológia 

 2 0 0 2 66 

technické kreslenie  2 0 0 2 66 

základy strojníctva  2,5 0 0 2,5 82,5 

technológia opráv  0 1 1,5 2,5 78 

motorové vozidlá  0 2 0 2 66 

traktory a 

automobily 

 0 0 2 2 60 

ekonomika  1 1 0 2 66 

úvod do sveta práce  0 0 1 1 30 

Praktická príprava 47,5      

odborný výcvik   15 15 17,5 47,5 1515 
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Disponibilné hodiny 

e) 

11,5 0 0 0 0 0 

SPOLU 99 33 33 33 99 3168 

Účelové kurzy/učivo 45      

Kurz pohybových 

aktivít f) 

15 30 18 0 48 48 

Kurz na ochranu 

života a zdravia 

človeka d) 

18 0 0 18 18 18 

Účelové cvičenia d) 12 12 12 0 24 24 

 

Prehľad využitia týždňov  1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška  - - 1 

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie 

učiva, doplnenie učiva, exkurzia) 

7 7 6 

Spolu týždňov 40 40 37 

 

Poznámky k učebnému plánu: 

a) Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, alebo nemecký.  

b) Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov 

v skupinách najviac 20 žiakov. 

c) Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách 

a spájať ju do viachodinových celkov. 

d) Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín 

v každom polroku školského roka raz priamo po triedach, výnimočne po ročníkoch. 

Samostatný kurz na ochranu života a zdravia je organizovaný v 3. ročníku v trvaní 3 dní 

po 6 hodín výcviku v teréne mimo priestorov školy. 

e) Disponibilné hodiny sú rozdelené v počte 4,5 pre všeobecnovzdelávacie predmety a 7 pre 

odborné predmety. Konkrétne rozdelenie je v učebnom pláne vyznačené v zátvorkách. 

f) V prvom ročníku sa realizuje lyžiarsky kurz a v druhom plavecký. Vodičský kurz sa 

realizuje v mimovyučovacom čase. 

 

 

 

 


