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1 Ciele a výhody duálneho systému vzdelávania 

„...aby každý absolvent mal uplatnenie.“ 
 

Duálne vzdelávanie je súčasť systému odborného vzdelávania a prípravy ţiaka, ktorým ţiaci 
získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre ich povolanie. Je zaloţené na zmluvnom 
vzťahu so zamestnávateľom, výkone praktického vyučovania ţiaka priamo u zamestnávateľ a 
financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom. 

Takto sa ţiak pripravuje na výkon povolania  alebo na výkon odborných činností podľa 

konkrétnych potrieb a  poţiadaviek  zamestnávateľa. 

Výhody duálneho vzdelávania: 
 

a) pomôcť nadobudnúť ţiakom kvalifikáciu a prax priamo u zamestnávateľa ako aj osvojenie si 

samotných pracovných návykov, 

b) zabezpečiť výučbu na nových technológiách priamo u zamestnávateľa a vytvoriť priestor 

na kvalitnú prípravu na povolanie, 

c) zvýšiť vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania, 
d)    získať vysokokvalifikovanú pracovnú silu a zabezpečiť plynulý prechod ţiakov zo 

vzdelávania na trh práce, 

e) finančne motivovať ţiakov pri ich výkone práce a teoretickom vzdelávaní, 
f) materiálne zabezpečiť ţiakov = odev + obuv + špeciálne OOPP 

 
 
 

2 Spôsob a podmienky ukončovania štúdia v duálnom systéme 
vzdelávania 
Ukončovanie výchovy a vzdelávania ţiakov s učebnou zmluvou sa bude 
uskutočňovať záverečnou skúškou, podľa § 72 - § 93 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon, ďalej v texte „Školský zákon“) v znení 
neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na 
stredných školách v znení neskorších predpisov. 

 
Organizáciu ukončovania štúdia zabezpečuje SOŠ. Praktická časť záverečnej skúšky 
sa uskutoční na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. 
Zamestnávateľ na svoje náklady vytvára priestorové a materiálno-technické 
podmienky na vykonanie praktickej časti záverečnej skúšky na svojom pracovisku 
praktického vyučovania. 
 
Zamestnávateľ oznámi najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka 
skúšajúceho zástupcu, ktorý bude členom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku. 
Skúšajúci zástupca zamestnávateľa musí spĺňať predpoklady určené Zákonom 
o OVP a ustanoveniami § 81, § 83 a § 84 školského zákona v znení neskorších 
predpisov. 

 
 
 

3 Organizácia výučby v duálnom systéme vzdelávania 
Príprava v školskom vzdelávacom programe Mechanik špecialista automobilovej výroby 
zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Výučba je organizovaná v dvojtýţdenných 
cykloch: 4 dni  teoretická príprava a 6 dní praktická príprava. Forma praktickej prípravy 
ţiakov je odborný výcvik. 
Teoretické vyučovanie je väčšinou organizované v priestoroch školy. Všeobecná zloţka 
vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. 
V jazykovej oblasti pri poţívaní slovenského jazyka je vzdelávanie a príprava zameraná na 
slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie taktieţ správnych odborných výrazov. Vyjadrovanie 
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sa v cudzom jazyku je orientované na základy pouţívané v beţných situáciách 
spoločenského, ale aj pracovného ţivota. Ţiaci sa tieţ oboznamujú s vývojom ľudskej 
spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. 
Osvojujú si základy matematiky, ekológie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon 
povolania.  
V odbornej zloţke vzdelávania je príprava zameraná hlavne na oblasť výroby a montáţ 
automobilov, ale aj príslušenstva, príp. iných komponentov. Ďalšou súčasťou prípravy je aj 
pouţívanie rôznych materiálov vo výrobe a najnovšie technológie poţívané vo výrobe – 
pneumatika, hydraulika a robotika. Odborné vzdelávanie uzatvárajú základné poznatky 
z oblasti ekonomiky, elektrotechniky a osvojené poţadované zručnosti získané v praktickej 
príprave.   
V rámci odborného výcviku ţiaci transformujú svoje teoretické vedomosti na praktické 
zručnosti na  úsekoch výroby a montáţe  automobilov a ich komponentov. Veľký dôraz sa 
kladie na rozvoj osobnosti ţiaka, na formovanie jeho osobnostných a profesionálnych 
vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  
 
Praktická príprava prebieha vo všetkých troch ročníkoch učebného odboru. Realizuje sa 
v priestoroch školských odborných učební, v školských dielňach a v priestoroch výrobného 
podniku. V prvom ročníku sú ţiaci zaradení do školských dielní, kde súčasťou ich praktickej 
prípravy je ručné opracovanie materiálov a základné montáţno - opravárenské operácie. 
V druhom a treťom ročníku sa odborný výcvik rozširuje na jednotlivé pracoviská a prevádzky 
podniku na výrobu automobilových komponentov. 
 
Ţiaci druhého ročníka vykonávajú svoje cvičné práce v školiacom stredisku výrobného 
podniku, prípadne prevádzkach výrobného komplexu daného podniku pod neustálym 
dozorom majstra odborného výcviku. Počas výroby sú ţiaci zaraďovaní na cvičné práce buď 
na cvičnej linke, alebo na výrobných linkách, na linke povrchových úprav a do istej miery na 
úseku zabezpečujúceho vstup a kvalitu materiálu do výrobného procesu. Prechádzajú od 
najjednoduchších manuálnych prác aţ po práce na vybraných strojoch a zariadeniach. Táto 
organizácia práce vo všetkých fázach výrobného procesu umoţňuje postupné vytváranie 
uceleného obrazu  výroby automobilového komponentu - od vstupného materiálu aţ po export 
hotových výrobkov.  
V treťom ročníku je odborný výcvik na základe dnešných poţiadaviek trhu práce rozšírený 
o (programovanie) na pracovisku plne automatizovaného zváracieho robota. V rámci rozvoja 
nadobudnutých zručností v závere štúdia ţiaci pracujú samostatne pod dozorom majstra 
odborného výcviku / inštruktorov montáţnych liniek. 
V spomínanom ročníku  praktická príprava sleduje aplikáciu nadobudnutých praktických 
skúseností a zručností ţiakov v prospech samostatnej práce. 
 

1. týţdeň 2.  týţdeň 

Po Ut St Št Pi Po Ut St Št Pi 

TV TV TV TV PV PV PV PV PV PV 
Legenda: PV praktické vyučovanie 
                TV  teoretické vyučovanie 
 
Po úspešnom absolvovaní 3-ročného štúdia a záverečnej skúšky ţiaci získavajú doklad 
o získanom stupni vzdelania – vysvedčenie o záverečnej skúške a  výučný list – doklad 
o získanej kvalifikácii. 
 
Integrálnou súčasťou odbornej prípravy ţiakov sú aj plánované odborné exkurzie obsahovo 
a tematicky zosúladené s učivom odborných predmetov, prednášky a besedy s odborníkmi  
a manaţérmi z praxe.    
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4 Učebný plán 
 

Kód a názov učebného odboru 
2488 H mechanik špecialista 

automobilovej výroby 

 Forma štúdia denná 

 Vyučovací jazyk slovenský 

 Kategórie a názvy vyučovacích predmetov 
Týţdenný počet vyučovacích hodín 

1. 2. 3. Spolu 

 TEORETICKÉ  VYUČOVANIE 14 13 13 40 

 Všeobecno-vzdelávacie predmety 7 5,5 6 18,5 

Slovenský jazyk a literatúra 1,5 1 1 3,5 

Cudzí jazyk d),e) 1,5 1,5 2 5 

Etická výchova/náboţenská výchova f) 1 0 0 1 

Občianska náuka 0 0 1 1 

Fyzika  0 1 0 1 

Matematika  1 1 1 3 

Informatika  g) 1 0 0 1 

Telesná a športová výchova d) 1 1 1 3 

 Odborné predmety 7 7,5 7 21,5 

Ekonomika   0 0 1,5 1,5 

Technické kreslenie i),j) 1,5 1 1 3,5 

Strojníctvo i),j)  1 0,5 0 1,5 

Základy automobilovej elektrotechniky 1 1 0,5 2,5 

Automobily  1,5 1 1 3,5 

Materiály vo výrobe automobilov 1 1 1 3 

Technológia výroby automobilov 1 2 1 4 

Grafické systémy i),j) 0 0 1 1 

 Technológia opráv automobilov 0 1 0 1 

 PRAKTICKÉ VYUČOVANIE  18 21 21 60 

Odborný výcvik 18 21 21 60 

 Spolu 32 34 34 100 

 
 

4.1 Poznámky k učebnému plánu 
 

a) Riaditeľ školy môţe na základe odporúčania predmetovej komisie vykonať vo 
vzorovom učebnom pláne úpravy aţ do 10% z celkového počtu týţdenných 
vyučovacích hodín. Pri týchto úpravách nie je moţné zrušiť ţiadny vyučovací 
predmet, alebo do skupiny predmetov zaradiť nový predmet. Minimálny percentuálny 
podiel vyučovacích hodín odborného teoretického praktického vyučovania z 
celkového počtu vyučovacích hodín musí ostať zachovaný. 

b) V jednotlivých vyučovacích predmetoch má vyučujúci moţnosť upraviť obsah učiva 

aţ do výšky 30% v kaţdom ročníku zaradením nových poznatkov, vyplývajúcich 

z aktuálneho rozvoja vedy a techniky a z potreby prispôsobiť učivo aktuálnym 

potrebám odboru, trhu práce, alebo regiónu. Zmeny v obsahu učiva všeobecno 

vzdelávacích predmetov navrhuje príslušná predmetová komisia. Zmeny v obsahu 

učiva  odborných predmetov navrhuje príslušná predmetová komisia na základe 

poţiadaviek zamestnávateľa. 
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c) Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade na návrh predmetových komisií 

rozhodne, ktoré predmety v rámci teoretického vyučovania moţno spájať do viac 

hodinových celkov. 

d)  Trieda sa delí na kaţdej hodine na skupiny pri minimálnom počte 24 ţiakov. 

e)   Vyučuje sa jeden cudzí jazyk: jazyk anglický. 
 f)   Vyučuje sa predmet etická výchova, alebo náboţenská výchova podľa záujmu ţiakov.    
      Na vyučovanie predmetu  etická  výchova  alebo  náboţenská  výchova moţno spájať  
      ţiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom ţiakov  
      20. Ak počet ţiakov v skupine klesne pod 12, moţno do skupín spájať aj ţiakov  
      z rôznych ročníkov. 
g)  Trieda sa delí na skupiny, maximálny počet ţiakov v skupine je 15. 
h)  Súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov je kurz na ochranu ţivota a zdravia a kurz  
     pohybových aktivít v prírode. Kurz na ochranu ţivota a zdravia má samostatné tematické  
     celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná  ochrana,  zdravotná  
     príprava,  pobyt  a pohyb  v prírode,  záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa  
     v druhom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť  hodín. Kurz pohybových  aktivít v prírode sa  
     koná v rozsahu  piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín.   

Organizuje sa v 1. a 2. ročníku štúdia (so zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku     
štúdia (so zameraním na letné športy). Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy 
Ochrana ţivota a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a v 2. ročníku vo vyučovacom čase 
v rozsahu 6 hodín v kaţdom polroku školského roka raz. 

i)   Trieda sa delí na skupiny ak je moţnosť zriadiť skupinu najmenej 8 ţiakov. 
j)   Ak sa vyučovacia hodina poskytuje formou praktických cvičení, trieda sa delí na skupiny s  
     minimálnym počtom 8 ţiakov v skupine. 
 
 

Prehľad vyuţitia týţdňov: 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška - - 1 

Časová rezerva, opakovanie, 
kurzy ap. 

7 6 5 

Účasť na odborných akciách 0 1 1 

Spolu týţdňov 40 40 37 
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5 Učebné osnovy 
5.1 Učebné osnovu všeobecno – vzdelávacích predmetov 
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Slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 1,5 hodiny týţdenne, spolu 50 vyučovacích hodín 

Ročník prvý 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Zvuková rovina jazyka a 
pravopis 

informačnoreceptívna - výklad 
reproduktívna – rozhovor 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

frontálna výučba 
frontálna a individuálna práca 
ţiakov 
skupinová práca ţiakov  

Štylistická rovina jazyka 

 

informačnoreceptívna - výklad 
reproduktívna – rozhovor 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

frontálna výučba 
frontálna a individuálna práca 
ţiakov 
skupinová práca ţiakov 
 

Práca s informáciami informačnoreceptívna - výklad 
reproduktívna – rozhovor 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

frontálna výučba 
frontálna a individuálna práca 
ţiakov 
skupinová práca ţiakov 
 

Dejiny svetovej a slovenskej 
literatúry  

informačnoreceptívna - výklad 
reproduktívna – rozhovor 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

frontálna výučba 
frontálna a individuálna práca 
ţiakov 
skupinová práca ţiakov 

Láska mladých ľudí informačnoreceptívna - výklad 
reproduktívna – rozhovor 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

frontálna výučba 
frontálna a individuálna práca 
ţiakov 
skupinová práca ţiakov 

Rodina informačnoreceptívna - výklad 
reproduktívna – rozhovor 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

frontálna výučba 
frontálna a individuálna práca 
ţiakov 
skupinová práca ţiakov 

Hrdinstvo informačnoreceptívna - výklad 
reproduktívna – rozhovor 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

frontálna výučba 
frontálna a individuálna práca 
ţiakov 
skupinová práca ţiakov 

Príroda informačnoreceptívna - výklad 
reproduktívna – rozhovor 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

frontálna výučba 
frontálna a individuálna práca 
ţiakov 
skupinová práca ţiakov 
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Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne výučbové 
prostr. 

Ďalšie zdroje 

 

Zvuková rovina 
jazyka a pravopis 

BALAY,J. a kol.:  
Slovenský  jazyk 
pre dvojročné 
a trojročné odbory 
SOU, SPN, 2004. 

tabuľa 

PC 

dataprojektor 

 

učebnice 

prezentácie 

internet 

kniţnica 

Štylistická rovina 
jazyka 

 

BALAY,J. a kol.:  
Slovenský  jazyk 
pre dvojročné 
a trojročné odbory 
SOU, SPN, 2004. 

tabuľa 

PC 

dataprojektor 

učebnice 

prezentácie 

internet 

kniţnica 

Práca s 
informáciami 

BALAY,J. a kol.:  
Slovenský  jazyk 
pre dvojročné 
a trojročné odbory 
SOU, SPN, 2004. 

tabuľa 

PC 

dataprojektor 

učebnice 

prezentácie 

internet 

kniţnica 

Dejiny svetovej 
a slovenskej 
literatúry  

IHNÁTKOVÁ,N.-
KOPÁLOVÁ,G.: 
Literatúra 
a čítanka pre 
1.roč. trojročných 
a dvojročných UO 
SOU, SPN,1983 

tabuľa 

PC 

dataprojektor 

 

učebnice 

prezentácie 

internet 

kniţnica 

Láska mladých ľudí IHNÁTKOVÁ,N.-
KOPÁLOVÁ,G.: 
Literatúra 
a čítanka pre 
1.roč. trojročných 
a dvojročných UO 
SOU, SPN,1983 

tabuľa 

PC 

dataprojektor 

 

učebnice 

prezentácie 

internet 

kniţnica 

Rodina IHNÁTKOVÁ,N.-
KOPÁLOVÁ,G.: 
Literatúra 
a čítanka pre 
1.roč. trojročných 
a dvojročných UO 
SOU, SPN,1983 

tabuľa 

PC 

dataprojektor 

 

učebnice 

prezentácie 

internet 

kniţnica 

Hrdinstvo IHNÁTKOVÁ,N.-
KOPÁLOVÁ,G.: 
Literatúra 
a čítanka pre 
1.roč. trojročných 
a dvojročných UO 
SOU, SPN,1983 

tabuľa 

PC 

dataprojektor 

 

učebnice 

prezentácie 

internet 

kniţnica 
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Príroda IHNÁTKOVÁ,N.-
KOPÁLOVÁ,G.: 
Literatúra 
a čítanka pre 
1.roč. trojročných 
a dvojročných UO 
SOU, SPN,1983 

tabuľa 

PC 

dataprojektor 

 

učebnice 

prezentácie 

internet 

kniţnica 
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ROČNÍK: PRVÝ 

 

Rozpis učiva predmetu:    Slovenský jazyk a literatúra 
1,5 hodiny týţdenne, 

spolu 50 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Hodiny 

Medzipredmetové 

 vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia Témy: 

Zvuková rovina jazyka a pravopis 19   Ţiak má: Ţiak:     

Hláska a písmeno 1 

Odborné predmety 

 

 aplikovať v 
ústnom aj 
písomnom 
prejave 
vedomosti z 
pravopisu a 
zvukovej roviny 
jazyka. 

 správne 
intonovať 
oznamovacie, 
opytovacie, 
rozkazovacie a 
zvolacie vety. 

 po primeranej 
príprave nahlas 
jazykovo 
správne, plynule 
a zrozumiteľne 
čítať akýkoľvek 
text. 

 aktívne počúvať. 

 aplikoval v 
ústnom aj 
písomnom 
prejave 
vedomosti z 
pravopisu a 
zvukovej roviny 
jazyka. 

 správne intonoval 
oznamovacie, 
opytovacie, 
rozkazovacie a 
zvolacie vety. 

 po primeranej 
príprave nahlas 
jazykovo 
správne, plynule 
a zrozumiteľne 
čítal akýkoľvek 
text. 

 aktívne počúval. 

Ústne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 

Didaktický 
test cieľových 
otázok 

Delenie hlások – samohlásky a dvojhlásky, 
výslovnosť a pravopis 

1 

Delenie hlások – spoluhlásky, výslovnosť 1 

Spodobovanie – zásady spodobovania, cvičenia 1 

Zákon o rytmickom krátení, cvičenia 1 

Pravopis – písanie y/ý v domácich slovách 
a slovách cudzieho pôvodu 

1 

Pravopis – písanie i/í v domácich slovách 
a slovách cudzieho pôvodu 

1 

Písanie veľkých písmen 1 

Interpunkčné znamienka v texte 1 

Prozodické vlastnosti reči: prízvuk a dôraz 1 

Prestávka – významová a fyziologická 1 

Tempo reči, rytmus 1 

Gramatické cvičenia 3 

Pravopisné cvičenia 2 

Opakovanie, systematizácia poznatkov 2 
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Štylistická rovina jazyka 8  Ţiak má: Ţiak:   

Pozvánka 1 

 

 reprodukovať 
štylizovať 
myšlienky a 
informácie s 
určitým cieľom 
pre dané 
publikum a v 
súlade 
s komunikačnou 
situáciou. 

 čítať 
s porozumením 
súvislé aj 
nesúvislé texty. 

 reprodukoval, 
štylizoval, 
myšlienky a 
informácie s 
určitým cieľom 
pre dané 
publikum a v 
súlade 
s komunikačnou 
situáciou. 

 čítal 
s porozumením 
súvislé 
i nesúvislé texty. 

Ústne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústna 
odpoveď 

Didaktický 
test cieľových 
otázok 

 

Inzerát a reklama – práca s časopismi 1 

Objednávka 1 

Urgencia a reklamácia 1 

Splnomocnenie, potvrdenka – práca s textom 1 

Elektronická pošta 1 

Opakovanie, systematizácia poznatkov 

2 

Práca s informáciami 5  Ţiak má: Ţiak:   

Spracovanie textu – podčiarkovanie 
zvýrazňovanie textu 

1 

Odborné predmety 

Informatika 

 

 určiť kľúčové 
slová v texte. 

 vytvoriť plagát. 

 

 

 určil kľúčové 
slová v texte. 

 vytvoril plagát. 

 

Ústne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústna 
odpoveď 

Didaktický 
test cieľových 
otázok 

Spracovanie textu - kľúčové slová, osnova, 
konspekt 

1 

Plagát - projekt 2 

Vyhodnotenie projektovej činnosti – príprava 
nástenky 

1 
 

Dejiny svetovej a slovenskej literatúry 9  Ţiak má: Ţiak:     

Literatúra – pojem, význam, literárne druhy 1 
Dejepis 

Občianska náuka 

Etická výchova 

 

 reprodukovať 
charakteristické 
znaky 
umeleckého 
obdobia či 
smeru. 

 prezentovať 

 reprodukoval 
charakteristické 
znaky 
umeleckého 
obdobia či 
smeru. 

 prezentoval 

Ústne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 

Didaktický 
test cieľových 
otázok 

Prezentácie  

Literatúra starovekého Grécka a Ríma - prehľad 1 

Epos – pojem, Ilias a Odysea – práca s textom  1 

Literatúra veľkomoravského obdobia - prehľad 1 

Literatúra obdobia renesancie - prehľad 1 
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Literatúra obdobia baroka - prehľad 1 vybrané 
osobnosti a 
literárne diela 
danej vývinovej 
etapy. 

 nahlas, plynulo, 
výrazne a 
jazykovo správne 
(výslovnosť) 
prečítať úryvky z 
preberaných diel. 

vybrané 
osobnosti a 
literárne diela 
danej vývinovej 
etapy. 

 nahlas, plynulo, 
výrazne a 
jazykovo správne 
(výslovnosť) 
prečítal úryvky z 
preberaných diel. 

Literatúra obdobia romantizmu - prehľad 1 

Romantizmus v slovenskej literatúre – prehľad, 
Ľ. Štúr 

1 

Opakovanie, systematizácia poznatkov 

1 

Láska mladých ľudí 5  Ţiak má: Ţiak:   

Lyrika – lyrická a epická báseň, básnické 
prirovnanie 

1 

 

 

 analyzovať 
lyrickú báseň, 
predostrieť v 
triede vlastné 
chápanie 
básnikovho 
odkazu. 

 reprodukoval 
definíciu pojmu 
básnické 
prirovnanie,  
identifikovať ho v 
texte a vysvetliť 
jeho význam v 
básni. 

 analyzoval lyrickú 
báseň, predostrel 
v triede vlastné 
chápanie 
básnikovho 
odkazu. 

 reprodukoval 
definíciu pojmu 
básnické 
prirovnanie, 
identifikoval ho   
v texte a vysvetlil 
jeho význam v 
básni. 

Ústne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 

Didaktický 
test cieľových 
otázok 

 

A. Sládkovič: Marína - práca  s textom 1 

Filmová prezentácia vybraného diela 
z romantickej literatúry 

2 

 

Opakovanie, systematizácia poznatkov 

1 

 

Rodina 1  Ţiak má: Ţiak:   

W. Shakespeare: Hamlet –  práca s textom 

1 

 

 

 vysvetliť pojem 
herec. 

 vysvetliť pojem 
replika a nájsť ju 
v texte. 

 vysvetlil pojem 
herec. 

 vysvetlil pojem 
replika a našiel ju 
v texte. 

Ústne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 

Prezentácia 
filmového 
diela 
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Hrdinstvo 2  Ţiak má: Ţiak:   

J. Botto: Smrť Jánošíkova – práca s textom 1 

Dejepis 

Etická výchova 

 

 vyjadriť kľúčové 
myšlienky a v 
diskusii uviesť 
argumenty 
podporujúce 
vlastné 
stanovisko. 

 vyjadril kľúčové 
myšlienky a v 
diskusii uviedol 
argumenty 
podporujúce 
vlastné 
stanovisko. 

Ústne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 

Didaktický 
test cieľových 
otázok 

 

S. Chalupka: Mor ho! – práca s textom 

1 

 

Príroda 1   Ţiak má: Ţiak:   

H. Gavlovič: Valaská škola, mravúv stodola – 
práca s textom 

1 

 

 

 reprodukovať 
definície pojmov 
personifikácia 
(zosobnenie) a 
zdrobnenina,  
identifikovať ich  
v texte a vysvetliť 
ich význam v 
preberanej básni. 

 reprodukoval 
definície pojmov 
personifikácia 
(zosobnenie) a 
zdrobnenina, 
identifikoval ich v 
texte a vysvetlil 
ich význam v 
preberanej básni. 

Ústne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 

Didaktický 
test cieľových 
otázok 
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Anglický jazyk 

 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 1,5 hodiny týţdenne, spolu 50 vyučovacích hodín 

Ročník prvý 

 

Stratégie vyučovania 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

 Rodina a spoločnosť  Informačnoreceptívna – výklad 
Riadený rozhovor 
Motivačná – pochvala, klasifikácia 
Dialogické slovné úlohy 
Inscenačná metóda 
 

Práca s učebnicou, cvičebnicou 
Ústne cvičenia 
Písomné cvičenia 
Cvičenia na počúvanie 
Práca v skupinách 
Samostatná domáca práca - písomná 

Vzdelávanie 
a práca 

Riadený rozhovor 
Dialogické slovné úlohy 
Informačnoreceptívna – výklad 
Inscenačná metóda 
Motivačná – pochvala 
Demonštračná 

Práca s učebnicou, cvičebnicou 
Práca v skupinách 
Ústne cvičenia 
Písomné cvičenia 
Cvičenia na počúvanie 
Práca vo dvojiciach 
Samostatná domáca práca - písomná 
Tvorba projektu 

Obchod a sluţby Inscenačná metóda 
Dialogické slovné úlohy 
Informačnoreceptívna – výklad 
Motivačná – pochvala 
Demonštračná 

Práca s učebnicou, cvičebnicou 
Ústne cvičenia 
Písomné cvičenia 
Cvičenia na počúvanie 
Samostatná domáca práca 
 - písomná 
Práca v skupinách 

 
Učebné zdroje 
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne vyučovacie 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 

 Rodina a spoločnosť M.Hobbs  J.S. Keddle: 
Real Life 
Elementary 
Longman, 2010 

Eko tabuľa 
Tabuľa 
CD prehrávač 
IKT 
Notebook 
premietačka 

Učebnica 
Pracovný zošit 
Skills Multi-ROM  
Class Audio CD 
Real Time DVD 
Test Master 

Internet 

 Vzdelávanie a práca M.Hobbs   J.S. Keddle: 
Real Life 
Elementary 
Longman, 2010 

Eko tabuľa 
Tabuľa 
CD prehrávač 
IKT 
Notebook 
premietačka 

Učebnica 
Pracovný zošit 
Skills Multi-ROM  
Class Audio CD 
Real Time DVD 
Test Master 

Internet 
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Obchod a sluţby  .Hobbs   J.S. Keddle: 
Real Life 
Elementary 
Longman, 2010 

Eko tabuľa 
Tabuľa 
CD prehrávač 
IKT 
Notebook 
premietačka 

Učebnica 
Pracovný zošit 
Skills Multi-ROM  
Class Audio CD 
Real Time DVD 
Test Master 

Internet 
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Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK 
1,5 hodiny týţdenne,  

spolu 50 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku/témy 
Hodiny 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

I.Systematizácia vedomostí zo ZŠ   
11 

 Ţiak má: Ţiak:   

Úvod. Význam štúdia AJ. Kritériá 
hodnotenia. 

1 
Slovenský jazyk a 

literatúra 
Osvojiť si tvary jednot. čísla 

osob. a privlast. zámien, 
- časovanie slovesa " byť " v 

jednotnom čísle. 
- novú slovnú zásobu. 

- tvary mnoţ. čísla osob. a 
privlast. zámien. 

- časovanie slovesa "byť " v 
mnoţnom čísle. 

 
Osvojiť si tvorbu mnoţného 

čísla podstatných mien, 
- pouţitie neurčitého člena, 
predloţiek a ukaz. zámien. 
- slovnú zásobu čísloviek a 

udávania času. 
- tvorbu čísloviek. 

Osvojil si tvary jednot. čísla 
osob. a privlast. zámien. 

- časovanie slovesa " byť " v 
jednotnom čísle, 

- novú slovnú zásobu, 
-  tvary mnoţ. čísla osob. a 

privlast. zámien. 
- časovanie slovesa "byť " v 

mnoţnom čísle. 
 

Osvojil si tvorbu mnoţného 
čísla podstatných mien, 

- pouţitie neurčitého člena, 
predloţiek a ukaz. zámien. 
- slovnú zásobu čísloviek a 

udávania času. 
- tvorbu čísloviek. 

 
 
 
 
 

ústne skúšanie 
 
 

písomné 
skúšanie 

 
 
 
 
 

ústna 
odpoveď 

 
 

didaktický test 

Zámená. /Osobné a privlastň./  
Jednot. číslo. 

1 

Jednoduchý čas prítomný/sloveso byť/ 
Jednot. číslo. 

1 

Krajiny a národnosti. Mesiace v roku.  
1 

Zámená./Osobné a privlastňovacie./ 
Mnoţ. číslo. 

1 

Jednoduchý čas prítomný/sloveso byť/ 
Mnoţ. číslo. 

1 

Podstatné mená. Jednotné a mnoţné 
číslo.  

1 

Neurč. člen a, an. Predloţky miesta. 
Ukazov. zámená. 

1 

Číslovky /1-30/. Hodiny. Udávanie 
času. 

1 

Číslovky /desiatky, stovky, tisícky/ 
1 

Previerka. Zámená. Časovanie 
slovesa byť.  

1 
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II. Rodina a spoločnosť 13  Ţiak má: Ţiak:   

Moje veci v izbe. Popis obrázka. 
Slovná zásoba.  

1 Občianska 
výchova 

Etická výchova 
Náboţenská 

výchova 
 
 

  
Osvojiť si slov. zásobu, 

preloţiť text, určiť 
pravdivosť. 

Oboznámiť sa s časovaním 
a tvorbou odpovedí. 

Určiť osobu podľa popisu, 
osvojiť si slovnú zásobu. 

 
Osvojiť si časovanie slovesa 

have got 
 

Osvojiť si slovnú zásobu 
 

Oboznámiť sa s tvorbou a 
precvičiť pouţitie privl. pádu. 
Precvičiť a osvojiť si pouţitie 

slov. spojení vo vete. 
 

Oboznámiť sa a osvojiť si 
slov. zásobu a tvar zámien. 
Vypočuť si konverzáciu a 
zahrať zoznámenie sa. 

 
Osvojil si slov. zásobu, 

preloţiť text, určiť 
pravdivosť. 

Oboznámil sa s časovaním 
a tvorbou odpovedí. 

Určil osobu podľa popisu, 
osvojil si slovnú zásobu. 

 
Osvojil si časovanie slovesa 

have got 
 

Osvojil si slovnú zásobu 
 

Oboznámil sa s tvorbou a 
precvičil pouţitie privl. pádu. 
Precvičil a osvojil si pouţitie 

slov. spojení vo vete. 
 

Oboznámil sa a osvojil si 
slov. zásobu a tvar zámien. 

Vypočul si konverzáciu 
a zahral zoznámenie sa. 

 
 
 
 

sebahodnotenie 

 

Moja najlepšia priateľka. Informácie. 
Cvičenie. 

1 

Časovanie " have got ". Kladná veta. 
Záporná veta.  

1 

Cvičenia na časovanie slovesa "have 
got". 

1 

Časovanie "have got". Kladná otázka. 
Krátke odpovede. 

1 

Precvičovanie časovania slovesa 
"have got". 

1 

Moja rodina. Posluch s porozumením. 
Slovná zásoba. 

1 

Privlastňovací pád. Gramatická 
stavba. Cvičenia.  

1 

Slovné spojenie " there is / there are". 
Cvičenia. 

1 

Nepravidelné mnoţ.číslo. Samostat. 
privlast. zámená. 

1 

Stretnutia a pozdravy. Spoznávanie sa 
s ľuďmi. 

1 

Opakovanie gramatiky prebraného 
celku. 

1 

Test č.1  1 
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III. Vzdelávanie a práca 11  Ţiak má: Ţiak:   

Údaje o škole. Vyučovacie predmety. 
Slovná zásoba. 

1 Občianska 
výchova 

 

Vypočuť si konverzáciu, 
preloţiť text, určiť 

pravdivosť. 
 

Osvojiť si gram. stavbu, 
typické príslovky frekvencie. 
Čítať a preloţiť text, doplniť 

informácie. 
Osvojiť si gram. záp. vety a 
pouţitie pádových zámien. 

Oboznámiť sa s gram. 
stavbou kladnej a wh- 

otázky. 
 

Doplniť chýbajúce 
informácie. Popísať obrázky. 
Precvičiť a upevniť získanú 

SZ, osvojenú gramatiku. 
Precvičiť zručnosti čítania, 
počúvania a komunikácie. 

Zopakovať a upevniť 
časovanie plnovýznamových 

slovies.  

Vypočul si konverzáciu, 
preloţil text, určil pravdivosť. 

 
Osvojil si gram. stavbu, 

typické príslovky frekvencie. 
Čítal a preloţil text, doplnil 

informácie. 
Osvojil si gram. záp. vety a 
pouţitie pádových zámien. 

Oboznámil sa s gram. 
stavbou kladnej a wh- 

otázky. 
 
 

Doplnil chýbajúce 
informácie. Popísal obrázky. 
Precvičil a upevnil získanú 
SZ, osvojenú gramatiku. 

Precvičil zručnosti čítania, 
počúvania a komunikácie. 

Zopakoval a upevnil 
časovanie plnovýznamových 

slovies. 

 
 
 
 
 

ústne skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

písomné 
skúšanie 

 
 
 
 
 

ústna 
odpoveď 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

didaktický test 

Deň v škole. Práca s textom. 1 

Jednoduchý prítomný čas. Plnovýzn. 
slovesá. Klad.veta. 

1 

Pomocná ruka. Preklad. Práca s 
textom. Dopĺňanie. 

1 

Jednod. prít. čas.plnovýzn. slov. 
Záp.veta. Pádové zám. 

1 

Jednoduchý prítomný čas. Plnovýzn. 
slovesá. Otázka. 

1 

Voľný čas. Posluch dialógu. 
Dopĺňanie. 

1 

Aktívne štúdium. Sebahodnotenie. 
Gramat. cvičenia. 

1 

Aktívne štúdium. Sebahodnotenie. 
Čítanie, posluch. 

1 

Jednoduchý prít. čas. Plnovýzn. 
slovesá. Opakovanie.  

1 

Test č.2  1 
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IV. Obchod a sluţby 15  Ţiak má: Ţiak:   

Nakupovanie. Slovná zásoba. Posluch 
s porozumením. 

1  Zoznámiť sa so slovnou 
zásobou a diskutovať k 

téme. 
Osvojiť si gram. spojenia a 

pouţitie some / any. 
Osvojiť si slovnú zásobu. 

Menovať a opísať 
miestnosti. 

 
Oboznámiť sa s pouţitím a 
precvičiť výrazy kvantity. 

Osvojiť si techniku rýchleho 
čítania textu. 

 
Popísať svoje mesto na 

základe počúvania. 
 

Osvojiť si komunikačné frázy 
pri orientovaní sa. 

Zoznámil sa so slovnou 
zásobou a diskutoval k 

téme. 
Osvojil si gram. spojenia a 

pouţitie some / any. 
Osvojiť si slovnú zásobu. 

Menoval a opísal miestnosti. 
 

Oboznámil sa s pouţitím a 
precvičil výrazy kvantity. 

Osvojil si techniku rýchleho 
čítania textu. 

 
Popísal svoje mesto na 

základe počúvania. 
 

Osvojil si komunikačné frázy 
pri orientovaní sa. 

 
 

sebahodnotenie 
 
 

sebahodnotenie  
 

 

Nákupné centrá. Preklad. Posluch. 
Cvičenia. 

1 

Počít. a nepočít. podst.mená v spojení  
so some/any.  

1 

Môj domov. Slovná zásoba. Posluch. 
Popis domova. 

1 

Domov na vode. Preklad článku. 
Posluch. Cvičenia. 

1 

Vyjadrenie kvantity: much, many, a lot 
of. Cvičenia. 

1 

Manchester a Sydney. Preklad. 
Scanning. 

1 

Manchester a Sydney. Práca s textom. 
Cvičenia. 

1 

Rozprávanie o meste. Posluch s 
porozumením. Popis. 

1 

Orientácia v meste  1 

Zdvorilostné frázy. Informácie. 1 

Opakovanie gramatiky prebratého 
celku 

1  Upevniť získané vedomosti Upevnil si získané 
vedomosti 

  

Test č.3 1  Preveriť si získané 
vedomosti. 

Preveril si získané 
vedomosti. 

písomné 
skúšanie 

 

test 

Angličtina zábavnou formou.                       
Hry a súťaţe. 

1 

Záverečné zhodnotenie dosiahnutých 
výsledkov. 

1 
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Etická výchova 

 
Stratégia vyučovania 
 
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Komunikácia  

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna - riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
ţiakov. 
Skupinová práca ţiakov. 
Práca s textami. 
Demonštrácia a pozorovanie 

Dôstojnosť ľudskej osoby  

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
ţiakov. 
Skupinová práca ţiakov. 
Práca s knihou. 
Demonštrácia a pozorovanie 

Dobré vzťahy v rodine  

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna - riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
ţiakov. 
Skupinová práca ţiakov. 
Práca s textami. 
Demonštrácia a pozorovanie 
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Učebné zdroje 
 
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje: 
 

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika 
Materiálne výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

Komunikácia  
 

L. Lencz - O. Kríţová: Metodický 
materiál k predmetu etická 
výchova, MC Bratislava, 1993 
Olivar, R.R.: Etická výchova. 
Bratislava: Orbis Pictus 
Istropolitana, 1992 

počítač, 
dataprojektor 

tabuľa, 
učebné texty 

internet, 
kniţnica 

Dôstojnosť ľudskej osoby  
 

Olivar, R.R.: Etická výchova. 
Bratislava: Orbis Pictus 
Istropolitana, 1992 
 L. Lencz- O. Kríţová: Metodický 
materiál k predmetu etická 
výchova, MC Bratislava, 1993 

počítač, 
dataprojektor 

tabuľa, 
učebné texty 

internet 

Dobré vzťahy v rodine  

L.Lencz - O. Kríţová: Metodický 
materiál k predmetu etická 
výchova, MC Bratislava, 1993 
Fenwicková, E.- Smith, T.: 
Adolescencia. Bratislava: INA, 
1994 
Olivar, R.R.: Etická výchova. 
Bratislava: Orbis Pictus 
Istropolitana, 1992 

počítač, 
dataprojektor 

tabuľa, 
texty, 
obrázky 
 

internet, 
kniţnica 
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Rozpis učiva predmetu: ETICKÁ VÝCHOVA  
Ročník: prvý 
1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického 
celku vrátane tém 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Komunikácia ( 13 hodín) 

 Úvodná hodina 

 Nadviazanie, 
udrţovanie a ukončenie 
rozhovoru. 

 Hry a modelové situácii 
na upevnenie 
vedomostí 
z predchádzajúcej 
hodiny. 

 Vyjadrenie pozitívnych 
a negatívnych citov. 

 Empatia a asertivita. 

 Empatia a asertivita 
v komunikácii 

 Zdravá a nezdravá 
kritickosť 

 Akým spôsobom môţe 
kritika ublíţiť. 

 Tvorivé riešenie 
medziľudských vzťahov 
prostredníctvom úcty 
k iným a otvorenej 
komunikácie 

 Riešenie modelových 

náboţenská výchova, 
občianska náuka, 
komunikácia, 
obchodná 
komunikácia, 
slovenský jazyk a 
literatúra 

Ţiak má: 

 vysvetliť pravidlá 
začatia, udrţania a 
ukončenia rozhovoru . 

 poznať pravidlá 
kultivovaného 
vyjadrovania citov 

 chápať dôleţitosť 
empatie v komunikácii 

 akceptovať zásady 
kultivovaného 
vyjadrovania citov 

 vyjadrovať kultivovane 
svoje city  

Ţiak: 

 vysvetlil pravidlá začatia, 
udrţania a ukončenia 
rozhovoru . 

 poznal pravidlá 
kultivovaného 
vyjadrovania citov 

 chápal dôleţitosť 
empatie v komunikácii 

 akceptoval zásady 
kultivovaného 
vyjadrovania citov 

 vyjadroval kultivovane 
svoje city 

ústne 
skúšanie, 
 

problémové 
úlohy, 
didaktický 
test, 
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situácií pomocou 
komunikácie 

 Komunikácia ako 
prostriedok 
prosociálneho 
správania 

 Hry na zlepšenie 
vzájomnej komunikácie 

Dôstojnosť ľudskej 
osoby ( 11 hodín) 

 Poznanie svojich 
silných a slabých 
stránok. 

 Sebaovládanie 
a sebavýchova 

 Správanie sa 
v kritických situáciách 

 Pozitívne hodnotenie 
druhých, umenie hľadať 
prijateľný kompromis. 

 Hry na vyjadrenie 
pozitívnych citov 

 Najznámejšie svetové 
náboţenstvá 
a filozofické učenia. 

 Pochopenie a 
akceptovanie ľudí, ktorí 
majú iný svetonázor 

 Ľudská dôstojnosť a 

náboţenská výchova, 
občianska náuka 

Ţiak má: 

 vysvetliť pôvod 
dôstojnosti ľudskej 
osoby  

 zdôvodniť 
akceptáciu omylu, 
iného názoru, 
iného ţivotného 
štýlu v rámci úcty 
k osobe 

 chápať svoje silné 
a slabé stránky 

 uvedomiť si 
vlastné hodnoty a 
hodnoty iných 

 hodnotiť 
sebaovládanie ako 
jeden z prvkov 
sebaúcty 

 prejavovať rešpekt 
a úctu voči 
osobám iného 
svetonázoru, inej 

Ţiak: 

 vysvetlil pôvod 
dôstojnosti ľudskej 
osoby  

 zdôvodnil 
akceptáciu omylu, 
iného názoru, 
iného ţivotného 
štýlu v rámci úcty 
k osobe 

 chápal svoje silné 
a slabé stránky 

 uvedomil si 
vlastné hodnoty a 
hodnoty iných 

 hodnotil 
sebaovládanie ako 
jeden z prvkov 
sebaúcty 

 prejavoval rešpekt 
a úctu voči 
osobám iného 
svetonázoru, inej 

ústne 
skúšanie, 
 

problémové 
úlohy, 
práca na 
hodine, 
didaktický 
test, 
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náboţenská etika. 

 Spoločné zásady etiky 
a kresťanstva 

 Rešpekt a úcta k iným 
rasám, etnikám 

 Rešpekt a úcta k 
handicapovaným ľuďom 

sexuálnej 
orientácie, voči 
iným rasám a 
etnikám – voči 
kaţdej ľudskej 
osobe  

sexuálnej 
orientácie, voči 
iným rasám a 
etnikám – voči 
kaţdej ľudskej 
osobe  
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Dobré vzťahy v rodine (9 
hodín) 

 Rodinné spoločenstvo a ja 

 Funkcie rodiny 

 Očakávania mojich rodičov 
a ich kompatibilita s mojimi 
očakávaniami. 

 Čo očakávam od mojej 
budúcej rodiny. 

 Pochopenie ţivota mojich 
rodičov a súrodencov a 
z toho vyplývajúce 
korigovanie alebo 
upevnenie správania. 

 Fungujúca rodina 
a prevencia voči kriminalite 
a závislostiam 

 Dôvody kriminality 
a drogovej závislosti. 

 Typy kriminality a rôzne 
druhy závislostí. 

 Opakovanie 

náboţenská výchova, 
občianska náuka 

Ţiak má: 

 vysvetliť dôleţitosť rodiny 
pre ţivot človeka  

 chápať svoje miesto v 
rodine  

 viesť konštruktívny dialóg s 
rodičmi a súrodencami  

 participovať pozitívne na 
ţivote rodiny 

 

Ţiak: 

 vysvetlil dôleţitosť rodiny 
pre ţivot človeka  

 chápal svoje miesto v 
rodine  

 viedol konštruktívny dialóg 
s rodičmi a súrodencami  

 participoval pozitívne na 
ţivote rodiny 

 

ústne 
skúšanie, 
 

didaktický 
test, 
práca na 
hodine 
problémové 
úlohy 
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Náboţenská výchova 

 

Názov predmetu Náboţenská výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týţdenne, spolu 33  vyučovacích hodín 

Ročník prvý 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Stratégia vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

 
Hľadanie cesty      

Dialóg  
Diskusia   
Riešenie problému  
Čítanie obrazu  
Výklad   
Demonštračná metóda  

Skupinová práca 
Filozofická diskusia 
Práca s textom Sv.Písma 
Práca s obrazom 
Hra 
Vyjadrenie svojho názoru 

 
Boh v ľudskom svete 

Informačnoreceptívna – výklad 
Riadený rozhovor 
Motivačná – pochvala 
Dialogické  
Inscenačná metóda 

Práca vo dvojiciach 
Práca s prac.listom 
Vyjadrenie svojho názoru 
Práca so Sv.Písmom 

 
Byť človekom 

Diskusia   
Riešenie problému  
Čítanie obrazu  
Výklad   
Demonštračná metóda  

Práca s prac.listom 
Vyjadrenie svojho názoru 
Práca so Sv.Písmom 
Skupinová práca 

 
Na ceste k osobnosti 

Dialóg  
Diskusia   
Riešenie problému  
Čítanie obrazu  
Výklad 

Vyjadrenie svojho názoru 
Práca so Sv.Písmom 
Skupinová práca 
Hra 
 

 
Boh a človek 

Informačnoreceptívna – výklad 
Riadený rozhovor 
Motivačná – pochvala 
Dialogické  
Inscenačná metóda 

Práca vo dvojiciach 
Práca s prac.listom 
Vyjadrenie svojho názoru 
Práca so Sv.Písmom 
Skupinová práca 

 
Človek v spoločenstve 
 

Dialóg  
Diskusia   
Riešenie problému  
Čítanie obrazu  
Výklad   
Demonštračná metóda 

Skupinová práca 
Filozofická diskusia 
Práca s textom Sv.Písma 
Práca s obrazom 
Hra 
Vyjadrenie svojho názoru 
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Učebné zdroje 
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov tematického 
celku 

Odborná 
literatúra 

Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostr. 

Ďaľšie zdroje 

internet, kniţnica 

 
Hľadanie cesty      

Vzťahy 
a zodpovednosť
/metod.príručka/ 

Katechizmus 
katolíckej cirkvi, 

Sväté Písmo 

Notebook, 
reproduktory, 
premietačka, 
cd- prehrávač 

Prac.zošit, 
prac.listy, 
CD, DVD 

Náboţenská literatúra, 
časopisy, články, 

 
Boh v ľudskom 
svete 

Vzťahy 
a zodpovednosť
/metod.príručka/ 

Katechizmus 
katolíckej cirkvi, 

Sväté Písmo 

Notebook, 
reproduktory, 
premietačka, 
cd- prehrávač 

Prac.zošit, 
prac.listy, 
CD, DVD 

Náboţenská literatúra, 
časopisy, články, 

 
Byť človekom 

Vzťahy 
a zodpovednosť
/metod.príručka/ 

Katechizmus 
katolíckej cirkvi, 

Sväté Písmo 

Notebook, 
reproduktory, 
premietačka, 
cd- prehrávač 

Prac.zošit, 
prac.listy, 
CD, DVD 

Náboţenská literatúra, 
časopisy, články, 

Na ceste  k 
osobnosti 

Vzťahy 
a zodpovednosť
/metod.príručka/ 

Katechizmus 
katolíckej cirkvi, 

Sväté Písmo 

Notebook, 
reproduktory, 
premietačka, 
cd- prehrávač 

Prac.zošit, 
prac.listy, 
CD, DVD 

Náboţenská literatúra, 
časopisy, články, 

 
Boh a človek 

Vzťahy 
a zodpovednosť
/metod.príručka/ 

Katechizmus 
katolíckej cirkvi, 

Sväté Písmo 

Notebook, 
reproduktory, 
premietačka, 
cd- prehrávač 

Prac.zošit, 
prac.listy, 
CD, DVD 

Náboţenská literatúra, 
časopisy, články, 

 
Človek 
v spoločenstve 
 

Vzťahy 
a zodpovednosť
/metod.príručka/ 

Katechizmus 
katolíckej cirkvi, 

Sväté Písmo 

Notebook, 
reproduktory, 
premietačka, 
cd- prehrávač 

Prac.zošit, 
prac.listy, 
CD, DVD 

Náboţenská literatúra, 
časopisy, články, 
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Rozpis učiva predmetu:    NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA  I.ročník ŠAV duálne vzdelávanie 
1 hodina týţdenne, 

spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Hodiny 

Medzipredmetové 
 vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia Témy: 

         I.    Hľadanie cesty  8   Ţiak má: Ţiak:     

Úvodná, zoznamovacia hodina. 1 

Etika, 
Spoločenská 
komunikácia  

  
 
 
  
   

analyzovať otázky, 
ktoré sú ţivotne dôleţité. 

oboznámiť sa s 
rozmermi a potrebami 

človeka. 
 

diskutovať k téme 
zmyslu ţivota. 

 

analyzoval otázky, 
ktoré sú ţivotne 

dôleţité. 
sa oboznámil  
 s rozmermi a 

potrebami človeka. 
 

diskutoval k téme 
zmyslu ţivota. 

 

 
 

slovné 
ohodnotenie 

 
 

pochvala 

 

Naše cesty sa spojili.  1 

Cesta k druhým - komunikácia. 1 

Komunikácia cez internet. 1 

Trojrozmernosť človeka. 1 

Človek a jeho otázky. 1 

Zmysel ţivota. 1 

Človek - bytosť náboţenská. 1 

II.   Boh v ľudskom svete  8   Ţiak má: Ţiak:     

Reč. 1 

Etika,Spoločenská 
komunikácia 

 

 

 
diskutovať k téme 

komunikácie Boha s 
človekom. 

 
rozprávať k téme 

pravidiel a morálnych 
hodnôt. 

 

 
diskutoval k téme 

komunikácie Boha s 
človekom. 

 
rozprával k téme 

pravidiel a morálnych 
hodnôt. 

 

 
 

slovné 
ohodnotenie 

 
 
 

pochvala 

 

Metafora - reč viery. 1 

Boţie slovo v ľudskom slove. 1 

Vydať sa na cestu - Abrahám. 1 

Počúvať Boha. 1 

Ísť vlastnou cestou. Konflikt vo svedomí. 1 

Dekalóg- Magna charta ľudských práv. 1 

Boh čaká na ľudské " áno". 
 1 
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III.  Byť človekom  5 
Medzipredmetové 
 vzťahy Ţiak má: Ţiak:     

Môj počiatok. 1 

Etika, 
Spoločenská 
komunikácia  

  
 

diskutovať k téme úcty 
voči kaţdému človeku. 

vyjadriť svoj názor na 
masmédiá. 

diskutovať k téme 
poslania Jeţiša Krista. 

diskutoval k téme 
úcty voči kaţdému 

človeku. 
vyjadril svoj názor na 

masmédiá. 
diskutoval k téme 

poslania Jeţiša Krista. 

 
pochvala 

 

Dôstojnosť osoby. 1 

Spravodajské hodnoty. 1 

Jeţiš, Boţí Syn a Syn človeka. 1 

Jeţiš v evanjeliách. 1 

 IV.  Na ceste k osobnosti.  4      

Ľudia, ktorí ma oslovili. 1 Etika, 
Spoločenská 
komunikácia  

  
 

 
diskutovať o príčinách 

deformácie osobnosti. 
 

 
diskutoval o príčinách 

deformácie osobnosti. 
 

 
pochvala 

slovné 
ohodnotenie 

 

Na ceste k osobnosti. Šance a riziká. 1 

Deformácia osobnosti. 1 

Krištof- pútnik hľadajúci zmysel ţivota. 1 

    V. Boh a človek.  3      

Boh vzťahov. 1  
Etika, 

Spoločenská 
komunikácia   

 

 
uviesť príklady 

komunikácie Boha s 
človekom. 

 
uviedol príklady 

komunikácie Boha s 
človekom. 

 
pochvala 

 

   S Tebou na ceste. 1 

Znovunájdený Otec. 1 

VI. Človek v spoločenstve.  5      

Muţ a ţena - ikona Boha. 1 

Etika, 
Spoločenská 
komunikácia  

  
 

 
diskutovať k téme 

spoločenstva muţa a 
ţeny. 

 

 
diskutoval k téme 

spoločenstva muţa a 
ţeny. 

 

 
slovné 

ohodnotenie 
pochvala 

 

  AIDS - choroba vzťahov. 1 

Kto je môj brat, moja sestra? 1 

Povolanie. 1 

Slávnosť- hodnota dávajúca ţivotu 
rozmer. 1 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník prvý 

 

Stratégia vyučovania 

 
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Prehĺbenie učiva o mnoţinách 
a číselných oboroch 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca ţiakov 
Skupinová práca ţiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia  

Mocniny a odmocniny  Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca ţiakov 
Skupinová práca ţiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia  

Planimetria Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca ţiakov 
Skupinová práca ţiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia  

 
Učebné zdroje 
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:  
 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové prostr. 

Ďaľšie zdroje 

Prehĺbenie učiva 
o mnoţinách a 
číselných oboroch 

J.Barták, Š. Bojtár, 
J.Kepka:Matematika pre 

dvojročné a trojročné 
učebné odbory SOU, SPN 

1987 

Dataprojektor 
PC 

Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 

Matematické 
tabuľky 

Kalkulačky 
 

Internet 
 

Mocniny a 
odmocniny  

J.Barták, Š. Bojtár, 
J.Kepka:Matematika pre 

dvojročné a trojročné 
učebné odbory SOU, SPN 

1987 

Dataprojektor 
PC 

Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 

Matematické 
tabuľky 

Kalkulačky 
 

Internet 
 

Planimetria J.Barták, Š. Bojtár, 
J.Kepka:Matematika pre 

dvojročné a trojročné 
učebné odbory SOU, SPN 

1987 

Dataprojektor 
PC 

Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 

Matematické 
tabuľky 

Kalkulačky 
Kruţidlá 

 

Internet 
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu:    MATEMATIKA 
1 hodina týţdenne, 

spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Hodiny 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
Metódy 

hodnotenia 
Prostriedky 
hodnotenia Témy: 

I. Prehĺbenie učiva o mnoţinách 
a číselných oboroch 

13  Ţiak má: Ţiak:   

Úvod a oboznámenie s učivom 1 Fyzika 
Automobily 

Pouţívať mnoţinovú 
terminológiu a symboliku. 

Prevádzať mnoţinové operácie. 
Uvádzať vzťahy medzi číselnými 

obormi. 
Vykonať aritmetické operácie v 

mnoţine  reálnych čísel. 
 

Pouţívať rôzne zápisy reálneho 
čísla. 

Zapísať a znázorniť interval. 
Vykonať operácie s intervalmi. 
Rozoznať pojmy číslo a číslica 

(cifra), ciferný súčet. 
 

Pouţíval mnoţinovú 
terminológiu a symboliku. 

Prevádzal mnoţinové operácie. 
Uvádzal vzťahy medzi 

číselnými obormi. 
Vykonal aritmetické operácie v 

mnoţine reálnych čísel. 
 

Pouţíval rôzne zápisy reálneho 
čísla. 

Zapísal a znázornil interval. 
Vykonal operácie s intervalmi. 
Rozoznal pojmy číslo a číslica 

(cifra), ciferný súčet. 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizova
ný didaktický test 

Praktické 
cvičenie 

Skupinová práca 

Základné mnoţinové pojmy 1 

Prirodzené čísla 1 

Celé čísla 1 

Racionálne čísla 1 

Percentá 1 

Príklady na percentá 1 

Pomer 1 

Reálne čísla 1 

Zlomky 1 

Desatinné čísla 1 

Intervaly. Príklady na intervaly 1 

Opakovanie, prehĺbenie učiva 1 

II. Mocniny a odmocniny 9  Ţiak má: Ţiak:   

Mocniny s prirodzeným 
mocniteľom 

1 Fyzika 
 

Základy 
automobilovej 
elektrotechniky 

Prevádzať operácie s mocninami 
a odmocninami. 

 
Uviesť vzťah medzi mocninou s 

racionálnym exponentom 
a odmocninou. 

 
Kombinovať pravidlá pre 
počítanie s mocninami a 

odmocninami pri riešení úloh. 
 
Vyčísliť hodnotu druhej a tretej 

mocniny. 

Vykonal operácie s mocninami 
a odmocninami. 

 
Uviedol vzťah medzi mocninou 

s racionálnym exponentom 
a odmocninou. 

 
Kombinoval pravidlá pre 
počítanie s mocninami a 

odmocninami pri riešení úloh. 
 
Vyčíslil hodnotu druhej a tretej 

mocniny. 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizova
ný didaktický test 

Praktické 
cvičenie 

Skupinová práca 

Príklady na mocniny s prirodzeným 
mocniteľom 

1 

Mocniny s celočíselným 
mocniteľom 

1 

Príklady na mocniny 
s celočíselným mocniteľom 

1 

Zápisy čísel v tvare a . 10
n
  1 

Príklady na zápis v tvare a.10 1 

Druhá a tretia mocnina 1 

Príklady na druhú a tretiu mocninu 1 

Opakovanie, prehĺbenie učiva 1 
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III. Planimetria 11  Ţiak má: Ţiak:   

Zhodnosť trojuholníkov. Príklady 
na zhodnosť trojuholníkov 

1 Fyzika 
Odborný výcvik 

Riešiť úlohy na polohové 
a metrické vlastnosti rovinných 

útvarov. 
Vyuţívať vety o zhodnosti 

a podobnosti trojuholníkov v 
početných úlohách. 

Riešiť pravouhlý trojuholník 
s vyuţitím Pytagorovej vety. 
Rozlišovať základné druhy 

rovinných obrazcov. 
Určiť ich obvod a obsah. 

Navrhnúť vyuţitie 
goniometrických funkcií pri 

riešení pravouhlého 
trojuholníka,. 

Rozlíšiť veľkosť uhla v stupňovej 
a oblúkovej miere. 

Uviesť a pouţiť vzťah medzi 
stupňovou a oblúkovou mierou. 

Riešil úlohy na polohové 
a metrické vlastnosti rovinných 

útvarov. 
Vyuţíval vety o zhodnosti 

a podobnosti trojuholníkov v 
početných úlohách. 

Riešil pravouhlý trojuholník 
s vyuţitím Pytagorovej vety. 
Rozlišoval základné druhy 

rovinných obrazcov. 
Určil ich obvod a obsah. 

Navrhol vyuţitie 
goniometrických funkcií pri 

riešení pravouhlého 
trojuholníka. 

Rozlíšil veľkosť uhla v 
stupňovej a oblúkovej miere. 
Uviedol a pouţil vzťah medzi 

stupňovou a oblúkovou mierou 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizova
ný didaktický test 

Praktické 
cvičenie 

Skupinová práca 

Podobnosť trojuholníkov 1 

Pytagorova veta 1 

Príklady na Pytagorovu vetu 1 

Trigonometria pravého uhla 1 

Príklady na trigonometriu 1 

Veľkosť uhla v oblúkovej miere 1 

Príklady na veľkosť uhla 
v oblúkovej miere 

1 

Veľkosť uhla v stupňovej miere 1 

Príklady na veľkosť uhla 
v stupňovej miere 

1 

Opakovanie, prehĺbenie učiva 1 
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Telesná a športová výchova 

 

Charakteristika predmetu 

 
Telesná a športová výchova tvorí v súčasnosti základný článok pohybovej činnosti mládeţe. Pôsobí 
ako kompenzačný činiteľ prudkému nárastu počítačových technológií, ktoré zvyšujú nároky na 
duševnú činnosť. V súčasnej hektickej dobe, v ktorej sústavne klesá pohybová zdatnosť a fyzická 
pripravenosť mladých ľudí sa telesná a športová výchova na škole často stáva jedinou pohybovou 
aktivitou, ktorej sa mládeţ venuje. Preto je potrebné vytvárať adekvátne podmienky (priestorové, 
materiálne a kádrové) na plnohodnotnú realizáciu učebných osnov. Všeobecným cieľom premetu 
telesná a športová výchova je všestranne harmonicky rozvinutý jedinec, pre ktorého sa pravidelná 
pohybová činnosť stane trvalou súčasťou ţivotného štýlu. Do popredia vystupuje úloha správnej 
motivácie, ktorá vytvára kladný vzťah k telovýchovným aktivitám. Pri hodnotení a klasifikácii treba 
vychádzať z toho, ţe telesná a športová výchova je v prvom rade výchovným predmetom a preto 
jedným z rozhodujúcich kritérií by mal byť vzťah k premetu. Výkony sú podmienené fyzickými 
predpokladmi ţiaka, preto je dôleţité sledovať aj jeho rast počas klasifikačného obdobia. V učebných 
osnovách sa obsah jednotlivých tematických celkov opakuje, ale z ročníka do ročníka sa učivo 
rozširuje. To dáva ţiakom moţnosť, aby v predmete našli pohybovú činnosť, ktorá ich zaujme a budú 
k nej inklinovať počas celého štúdia. 

 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Všeobecné ciele predmetu 

- umoţniť ţiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne 
pohybové návyky a zručnosti,  

- zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať 
rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti,  

- zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, z 
telesnej výchovy a zo športu, 

-  utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu v nadväznosti na ich 
záujmy a individuálne potreby ako súčasť zdravého ţivotného štýlu a predpoklad schopnosti k 
celoţivotnej starostlivosti o svoje zdravie. 

Špecifické ciele predmetu 
 

 poznať pravidlá jednotlivých športových hier 
 definovať mikrobiológiu ako vedu 
 popísať jednotlivé športové odvetvia 
 chápať, aký význam má šport a pohyb pre človeka 
 naučiť sa správne vykonávať jednotlivé cviky 
 poznať rôzne typy a druhy športov 
 vysvetliť význam zdravej výţivy a princípy zdravého ţivotného štýlu 

 
Formy vyučovania: 

- individuálna práca ţiakov, 
- skupinová práca ţiakov, 
- praktické cvičenie, 
- frontálna výučba, 

 
Metódy vyučovania:  

 metóda praktického cvičenia, 

 metóda opakovania 
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Postupy kontroly a hodnotenia ţiakov: 

 slovné hodnotenie, 

 vyhodnotenie poradia pri súťaţných činnostiach, 

 známkou, 

 merania. 
 
Vyučovacie stratégie (formy, metódy a prostriedky vyučovania, hodnotenie) majú podporovať, rozvíjať 
vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie, upevňovať 
zdravie a zvyšovať telesnú zdatnosť a výkonnosť. Správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať 
z nich závery a dôsledky, orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich 
význam v osobnom ţivote a v povolaní. 
 
Názornosť vyučovania sa zabezpečí pomocou cvičebného náradia a náčinia, konkrétne pouţívame, 
lopty, siete, bránky, ţinenky, štartové bloky, florbalové hokejky, kriketové loptičky, guľa.... 
Vyučovanie bude prebiehať formou vyučovacích hodín TŠV, účelového cvičenia, Kurzu na ochranu 
ţivota a zdravia.  

Vyučovacie stratégie umoţnia rozvíjať kľúčové kompetencie ţiakov:  
a) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách: 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 
 
Prierezové témy 
Mediálna gramotnosť: 

 Vyuţívať mediálnu gramotnosť na zvyšovanie kultúrneho povedomia. 

 Získavať, spracovávať a prezentovať informácie potrebné pre učenie. 
Environmentálna výchova: 

 Všimnúť si vzťah medzi človekom a prírodou, ich vzájomnú symbiózu. 
Výchova k manţelstvu a rodičovstvu: 

 Viesť k slušnému správaniu a rozvíjaniu morálnych návykov získaných v rodine. 

 Vyuţívať médiá ako nástroj sebarealizácie. 
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Názov predmetu Telesná a športová výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník prvý 

Stratégia vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Atletika Metóda riešenia úloh 
Metóda praktického cvičenia 
Metóda opakovania 

Individuálna práca ţiakov 
Skupinová práca ţiakov 
Praktické cvičenie 

 Športové hry Metóda riešenia úloh 
Metóda praktického cvičenia 
Metóda opakovania 

Frontálna výučba 
Diferencované vyučovanie 
Skupinová práca ţiakov 
Praktické cvičenie 

Gymnastika Metóda riešenia úloh 
Metóda praktického cvičenia 
Metóda opakovania 

Frontálna výučba 
Skupinová práca ţiakov 
Praktické cvičenie 

Netradičné športy 
 

Metóda praktického cvičenia 
Metóda opakovania 

Frontálna výučba 
Diferencované vyučovanie 
Skupinová práca ţiakov 

 

Učebné zdroje 
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové prostr. 

Ďaľšie zdroje 

internet, 
kniţnica 

Atletika Jaromír Šimonek a kol.: 
Metodika telesnej výchovy 
pre stredné odborné školy, 
SPN 2004 

CD, DVD, 
video 

Pásmo, stopky, 
guľa, prekáţky, 
lopty 

Internet 
Kniţnica 

Športové hry 
 

Jaromír Šimonek a kol.: 
Metodika telesnej výchovy 
pre stredné odborné školy, 
SPN 2004 

CD, DVD, 
video 

Lopty, siete, 
bránky 

Internet 
Kniţnica 
Návšteva 
športového 
podujatia 

Gymnastika 
 

Jaromír Šimonek a kol.: 
Metodika telesnej výchovy 
pre stredné odborné školy, 
SPN 2004 

CD, DVD, 
video 

Gymnastické 
náradie a náčinie 

Internet 
Kniţnica 

Netradičné športy 
 

Jaromír Šimonek a kol.: 
Metodika telesnej výchovy 
pre stredné odborné školy, 
SPN 2004 

CD, DVD, 
video 

Rakety, lopty, 
siete, pálky 

Kniţnica, 
internet 
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu:    Telesná a športová výchova 
1hodina týţdenne, 

spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Hodiny 

Medzipredmetové 
 vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 
výstupov 

Metódy hodnotenia 
Prostriedky 
hodnotenia Témy: 

Teoretické poznatky 
Zdravie a jeho poruchy 

1  Ţiak má: Ţiak:   

Význam  TŠV a pohybu 
pre človeka, 
Zásady fungovania 
organizmu pri záťaţi 
Poučenie o bezpečnosti 
na hodinách TŠV 
 

1 

Informačno – 
komunikačné 
technológie 
Náuka o spoločnosti 
Etická výchova 
 

Pochopiť a uvedomiť  si 
dôleţitosť pohybu pre 
zdravý ţivot, bezpečnosť 
pri cvičení, bezpečnosť 
presunu na športoviská 

Rozumieť  významu 
prípravy organizmu pred 
pohybovou činnosťou a po 
skončení pohybovej 
činnosti (strečing, zásady 
hygieny, relax). 
Pochopiť význam zdravia 
pre jednotlivca 
a spoločnosť 

Pochopil správne a uvedomil  si 
dôleţitosť pohybu pre zdravý 
ţivot bezpečnosť pri cvičení, 
bezpečnosť presunu na 
športoviská 

Rozumel dobre významu 
prípravy organizmu pred 
pohybovou činnosťou a po 
skončení pohybovej činnosti 
(strečing, zásady hygieny, relax). 
Pochopil správne význam 
zdravia pre jednotlivca 
a spoločnosť 
 
 

 
 

Telesná zdatnosť 
a pohybová výkonnosť 
Atletika 

9  Ţiak má: Ţiak:   

Beţecká abeceda 
1 

Fyzika 
Biológia 
Etika 
 

Zvládať  správnu techniku 
behu 
Zvládnuť a predviesť prvky 
beţeckej abecedy 

Zvládol  správne techniku behu 
Zvládol správne a predviedol 
prvky beţeckej abecedy 

Metóda odborného 
posudzovania 
Testovanie 

Diagnostická metóda 

Praktické skúšania 
Metóda odborného 
posudzovania 
Testovanie 
Diagnostická metóda 

 

Motorický 
test 

Meranie 
času 

Meranie 
dĺţky 

Motorický 
test 

Meranie 

Rozvoj rýchlosti 
Beh na 100 metrov 2 

Preukázať úroveň 
rýchlostných schopností  
Zvládnuť beh na 100 m 

Preukázal úroveň rýchlostných 
schopností  
Dokázal zvládnuť beh na 100 
metrov 

Rozvoj vytrvalosti 
Výbeh do terénu 
12 min. beh 
Beh na 1500 m 

2 

Preukázať  úroveň  
vytrvalostných schopností   
Zvládnuť beh na 12 minút 

 

Preukázal veľmi dobre úroveň 
vytrvalostných schopností 
Dokázal zvládnuť  beh na 12 
minút 
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Skokanská  príprava 
Skok do diaľky   

2 

Dokázať  spojiť rozbeh 
s odrazom 
Technicky správne 
predviesť skok do diaľky 
Predviesť skok do diaľky 
na výkon 

Dokázal  spojiť rozbeh s odrazom 
Technicky správne predviedol 
skok do diaľky 
 Predviedol správne  skok do 
diaľky na výkon 
 

času 

Štafetový beh 
 
 

1 

Zvládať spôsob 
predávania a preberania 
štafetového kolíka 
Predviesť štafetový beh 

Zvládol správne spôsob 
predávania a preberania 
štafetového kolíka 
Správne predviedol štafetový beh 

Vrh guľou 
 
  

Zvládnuť techniku vrhu 
guľou 
Vedieť pouţívať základné 
terminologické výrazy 
pouţívané pri pohybových 
činnostiach 

Zvládol správne techniku vrhu 
guľou 
vie vhodne pouţívať základné 
terminologické výrazy 
 

Športové činnosti 
pohybového reţimu 
Športové hry Basketbal 

5  Ţiak má: Ţiak:   

Teoretické poznatky 
 

1 

Etika: komunikácia 
(1.roč.) 
 

Ovládať základné 
teoretické poznatky 
 

Ovládal dobre základné 
teoretické poznatky 

 

Praktické skúšania 
Metóda odborného 
posudzovania 
Testovanie 

Praktické 
výstupy 
ţiakov 
Prípravná 
hra 

Herné činnosti 
jednotlivca, streľba 
z miesta, dvojtakt 
 1 

 Ovládať základné herné 
činnosti jednotliva(ZHČJ) 
Zvládnuť technicky streľbu 
z miesta ( trestné hody) 
Zvládnuť technicky  
dvojtakt 
 

Ovládal dobre základné 
herné činnosti jednotlivca  
(ZHČJ)  
Technicky správne zvládol 
streľbu z miesta ( trestné hody) 
Technicky správne zvládol 
dvojtakt 

Praktické skúšania 
Metóda odborného 
posudzovania 
Testovanie 

 

 

Praktické 
výstupy 
ţiakov 
Prípravná 
hra 

 

Prihrávky 
Spracovanie lopty 
 1 

 Predviesť prihrávky 
Dokázať spracovať loptu 
 

Správne predviedol prihrávky 
Správne dokázal spracovať loptu 
 

 
Praktické 
výstupy 
ţiakov 
Prípravná 
hra 

Dribling 
Obrátky 

1 
 Predviesť  dribling 

Predviesť  a zvládnuť 
Zvládol správne predviesť 
dribling 
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Osobná obrana 
 
 

obrátky 
Predviesť  a zvládnuť 
osobnú obranu 
 

Zvládol správne predviesť 
obrátky 
Zvládol správne predviesť 
osobnú obranu 

Hra 5:5 1  Zvládnuť hru 5:5 Správne zvládol hru 5:5 
 

 

Športové činnosti 
pohybového reţimu 
Športové hry Volejbal 

6  Ţiak má: Ţiak:   

Teoretické poznatky,  
pravidlá hry 
 1 

 Ovládať základné 
teoretické poznatky 
Rozumieť  základným  
pravidlám hry a rozlišovať 
postavenie hráčov v poli 

Ovládal dobre základné 
teoretické poznatky 

Správne porozumeli základným 
pravidlám hry a rozlišujú 
postavenie hráčov v poli. 

Metóda odborného 
posudzovania 
Testovanie 

Praktické 
výstupy 
ţiakov 

Herné činnosti 
jednotlivca: 
Odbíjanie obojruč zhora 

1 

 Dokázať technicky odbiť 
loptu  obojruč zhora 
 

Dokázal technicky správne odbiť 
loptu  obojruč zhora 
 

Metóda odborného 
posudzovania 
Testovanie 

Praktické 
výstupy 
ţiakov 

Odbíjanie zdola-báger 
1 

 Dokázať technicky odbiť 
loptu zdola 

Dokázal technicky správne odbiť 
loptu zdola 

Podanie zhora, zdola 
Príjem podania 1 

 
Zvládnuť podanie zhora, 
podanie zdola, príjem 

Správne zvládol podanie zhora, 
podanie zdola, príjem podania 

Smeč 1  
Zvládnuť smeč 

Správne zvládol smeč 

Hra 3:3  
Hra 6:6 1 

 Zvládnuť hru 3:3 
Zvládnuť hru 6:6 

Dobre zvládol hru 3:3 

Dobre zvládol hru 6:6 

Športové činnosti 
pohybového reţimu 
Športové hry Florbal 

3 
 

Ţiak má: Ţiak: 
  

Charakteristika a 
základné pravidlá pre 
malý florbal  
Herné činností 
jednotlivca: útočné 
a obranné 

1 

 Poznať charakteristiku 
a základné pravidlá pre 
malý florbal 
Zvládnuť   útočné 
a obranné herné činnosti 
jednotlivca 

Rýchlo spoznal charakteristiku a  
základné pravidlá pre malý 
florbal 
Dobre zvládol útočné a obranné 
herné činnosti jednotlivca 

Metóda odborného 
posudzovania 
Testovanie 
 

 

Herné systémy: útočné, 
obranné systémy , 

1 
 Zvládnuť  útočné, obranné  

herné systémy a  činnosť 
Dobre zvládol  útočné, obranné  
herné systémy a  činnosť 
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Činnosť brankára brankára brankára 

Hra 4:4 1  Zvládnuť hru 
Dobre zvládol hru 4:4  
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Telesná zdatnosť 
a pohybová výkonnosť 
Gymnastika 

5  Ţiak má: Ţiak:   

Kondičná príprava,  
kruhové cvičenie 

1 

Etika: spolupráca  
Fyzika 
Matematika 

Rozumieť významu 
naťahovacích 
a posilňovacích cvičení pre 
správne drţanie tela a ako 
prevenciu pred poruchami 
pohybového aparátu 

Rozumel dobre významu 
naťahovacích a posilňovacích 
cvičení pre správne drţanie tela 
a ako prevenciu pred poruchami 
pohybového aparátu 

Metóda odborného 
posudzovania 
Testovanie 

Praktické 
cvičenie 

Akrobacia 

Kotúľ vpred, kotúľ vzad 

Kotúle vo väzbe 1 

 Poznať základné cvičebné 
tvary 
Rozlišovať správne 
a chybné drţanie tela, 
Dokázať kotúľ vpred 
Dokázať kotúľ vzad 
Dokázať kotúle vo väzbe 
vpred a vzad 

Poznal dobre základné cvičebné 
tvary 
Rozlišoval dobre  správne 
a chybné drţanie tela 
Dokázal dobre kotúľ vpred 
Dokázal dobre kotúľ vzad 
Dokázal správne kotúle vo väzbe 
vpred aj vzad 

 

Stoj na rukách, stoj na 
hlave 1 

 Zvládnuť stoj na rukách s 
dopomocou 
Zvládnuť stoj na hlave 
s dopomocou 

Dobre zvládol stoj na rukách s 
dopomocou 
Dobre zvládol stoj na hlave 
s dopomocou 

 

Preskok cez kozu 

Roznoţka, skrčka 

1 

 Zvládnuť preskok cez kozu 
z odrazového mostíka( 
skrčku a roznoţku) 

Zvládol dobre preskok cez kozu 
z odrazového mostíka ( skrčku 
a roznoţku) 

 

Kruhy 

vis znesmo  

vis strmhlav 

toč vzad 

Šplh na lane 

1 

 Zvládnuť polohy na 
kruhoch, zvis vznesmo, toč 
vzad a späť. 
Zvládnuť šplh na lane 

Zvládol správne polohy na  
kruhoch, zvis vznesmo, toč vzad 
a späť. 
Dobre zvládol šplh na lane 
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Netradičné športy 2  Ţiak má: Ţiak:   

Bedminton,  
Stolný tenis 

2 

 
Osvojiť si základy 
z netradičných športov 

Naučiť sa hrať bedminton 
Naučiť sa hrať stolný tenis 

Osvojil  si rýchlo základy 
z netradičných športov 

Naučil sa dobre hrať bedminton 
Naučil sa dobre hrať stolný tenis 

Praktické skúšania Prípravná 
hra 
 

Telesná zdatnosť 
a pohybová výkonnosť 
Testovanie telesnej 
zdatnosti 

2 

 

Ţiak má: Ţiak: 

  

Skok z miesta 

Člnkový beh 

Ľah- sed /minútu 
 2 

 
Preukázať úroveň svojej 
telesnej zdatnosti 
pomocou 
štandardizovaných testov 

Splniť test- skok z miesta 

Splniť test- člnkový beh 
Splniť test ľah- sed za 
minútu 

Preukázal dobre úroveň svojej 
telesnej zdatnosti pomocou 
štandardizovaných testov. 

Splnil test- skok z miesta 

Splnil test- člnkový beh 
Splnil test ľah- sed za minútu 

Metóda odborného 
posudzovania 
Testovanie 
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INFORMATIKA 

 
Charakteristika predmetu 
Odborný predmet informatika zastrešuje svojim názvom i obsahom predmet informatika, rozširuje 
a doplňuje vedomosti získané na druhom stupni základnej školy v predmete informatika, posilňuje 
tvorivý prístup podľa poţiadaviek súčasného trendu praxe. Predstavuje prepojenie teoretických 
vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore 2488 H  mechanik špecialista automobilovej 
výroby potrebných pre uplatnenie absolventa v praxi. 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
Cieľom vyučovacieho predmetu je poskytnúť ţiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií,  
formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie vyuţiteľné aj 
v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom ţivote, naučiť ţiakov základné pojmy, postupy 
a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu vyuţívaniu 
prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad pouţívania 
informačných technológií a produktov.  
 
Všeobecné ciele 
Ţiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si spôsob získavania a spracovávania informácií 
pomocou moderných technických a komunikačných prostriedkov. Ţiaci nadobudnú presvedčenie 
o uţitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, ţe informatická gramotnosť je súčasťou 
ich osobnostného rastu a nevyhnutnou zručnosťou pre potreby praxe v dnešnej informatickej 
spoločnosti.    
Ţiaci:  

 sa naučia pracovať v prostredí beţných aplikačných programov, efektívne vyhľadávať 
informácie uloţené na pamäťových médiách alebo na sieti a komunikovať cez sieť,  

 budú rozvíjať svoje schopnosti kooperácie a komunikácie,  

 nadobudnú schopnosti potrebné pre výskumnú prácu,  

 budú rozvíjať svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, sebakritickosť a 
snaţiť sa o sebavzdelávanie,  

 naučia sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, 
systémov a aplikácií.  

 
Špecifické ciele 
Ţiaci si osvoja poznatky zaradené do nasledovných oblastí: 

A. Informácie okolo nás: 
- spoznajú druhy aplikácií na spracovanie informácií (podľa typu informácie)  
- vyberú vhodnú aplikáciu v závislosti od typu informácie a budú vedieť zdôvodniť svoj výber,  
- efektívne pouţijú nástroje aplikácií na spracovanie informácií (podľa typu informácie).  
B. Princíp fungovania digitálnych technológií: 
- vysvetlia činnosti operačného systému pri práci so súbormi a priečinkami.  
C. Komunikácia prostredníctvom digitálnych technológií: 
- spoznajú princípy a demonštrujú pouţitie e -pošty na konkrétnom klientovi,  
- vyuţijú sluţby webu na získavanie informácií,  
- spoznajú rôzne spôsoby vyhľadávania informácie (index, katalóg).  
D. Informačná spoločnosť: 
- charakterizujú jednotlivé typy softvéru z hľadiska právnej ochrany (freeware, shareware,) a 

porozumejú, ako sa dajú pouţívať,  
- charakterizujú činnosť počítačových vírusov, vysvetlia škody, ktoré môţe spôsobiť, vysvetlia 

princíp práce antivírusových programov, demonštrujú ich pouţitie.  
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Formy vyučovania 
Sociálne formy: 

- frontálna práca, 
- individuálna práca, 
- skupinová práca. 

Metodické formy: 
- výkladové formy - rozprávanie, prednáška, objasňovanie opis, 
- dialogické formy – rozhovor, diskusia, ukáţky predmetov, videí, 
- demonštračné formy - demonštrácia postupu činnosti, ukáţky riešenia úloh,  
- formy samostatnej práce ţiakov - samostatné štúdium, diskusia medzi študentmi; cvičenie: 

experimentálne a teoretické; písomné a grafické práce (riešenie testu, práca na cvičeniach, 
príprava referátu, počítačovej prezentácie). 
 

Metódy vyučovania:  
- motivácia, 
- výkladovo-ilustratívna metóda (osvojovanie poznatkov hotovým informovaním), 
- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobov činností napodobovaním), 
- metóda problémovo – výkladová (osvojovanie poznatkov zdôvodňovaným informovaním), 
- heuristická metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti etapovitým riešením problému), 
- výskumná metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému). 
 

Postupy kontroly a hodnotenia ţiakov 
Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto 
ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových 
otázok pre skupinové práce, praktické cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci 
tematických celkov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích 
výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu.  
Učiteľ priebeţne hodnotí slovne nadobudnuté vedomostí a zručností ţiakov a motivuje ich na kaţdej 
hodine. Prihliada k učebnému štýlu ţiaka a na vypracovanie testu a cvičení mu vyhradí potrebný čas.  
 
Vyučovacie stratégie umoţnia rozvíjať kľúčové kompetencie ţiakov - spôsobilosť interaktívne 
používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a 
cudzom jazyku. 
Absolvent má:  

- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,  
- kriticky hodnotiť získané informácie,  
- overovať a interpretovať získané údaje,  
- pracovať s elektronickou poštou,  
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami na 

profesionálnej úrovni. 
 
Prierezové témy 
Mediálna výchova: 

- mediálna prezentácia, publikovanie vlastných názorov a vlastnej zručnosti v súlade s 
morálkou a etikou, 

- formovať schopnosť detí a mládeţe kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať 
v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tieţ ich 
schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snaţiť sa ich 
zodpovedným prístupom eliminovať. 

Environmentálna výchova: 
- vyuţitie internetu na vyhľadávanie stránok o enviromentalistike a ekológií - aktuálne 

informácie o emisiách, skleníkovom efekte, globálnom otepľovaní a ich vplyve na človeka, 
šetrenie materiálu, pohonných látok, vody a elektriky, spracovanie a triedenie odpadu, 

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 
Finančná gramotnosť: 

- nájsť, vyhodnotiť a pouţiť finančné informácie,  
- orientovať sa v pojmoch - ochrana osobných údajov, autorské práva, licencia, internetbanking, 
- dodrţiavať licencie a autorské práva pri šírení informácií. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 
Stratégia vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Počítačové systémy 
 
 

Motivácia 
Výkladovo-ilustratívna metóda 
Problémovo – výkladová 
 

SOCIÁLNE FORMY: 
1. Frontálna práca 
METODICKÉ FORMY: 
1. Výkladové formy 
2. Dialogické formy  
3. Demonštračné formy  
4. Formy samostatnej práce  

Informácie okolo nás 
- Internet a počítačové siete 
- Aplikácie na prácu 

s textom 
- Aplikácia na tvorbu 

prezentácií 
- Aplikácia na tvorbu 

tabuliek a grafov 
-  Prenos a uchovávanie 

informácií 
- Aplikácie na prácu s 

rastrovou grafikou 

Motivácia 
Výkladovo-ilustratívna metóda 
Problémovo – výkladová 
Reproduktívna metóda 
Heuristická metóda 
Výskumná metóda 
 

 SOCIÁLNE FORMY: 
1. Frontálna práca 
2. Individuálna práca 
3. Skupinová práca 
METODICKÉ FORMY: 
1. Výkladové formy  
2. Dialogické formy  
3. Demonštračné formy  
4. Formy samostatnej práce  

 
Učebné zdroje 
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostrostriedky 

Ďaľšie 
zdroje 

Počítačové systémy Doc. RNDr. Ivan Kalaš 
a kol.: Informatika pre  SŠ, 

SPN Bratislava 2005. 
Pavel Navrátil: Informatika 

a výpočetní technika – 
kompendium 1,2,3, 

Computer Media s.r.o. 
Kralice na Hané 

Dataprojektor 
PC + OS 
Windows 
MS Office 

Tabuľa 
 
Hardverové 
komponenty 

DVD 
Hardware 
Computer 
Media 
s.r.o. 

Informácie okolo nás 
- Internet 

a počítačové siete 
- Aplikácie na prácu 

s textom 
- Aplikácia na tvorbu 

prezentácií 
- Aplikácia na tvorbu 

tabuliek a grafov 
-  Prenos a 

uchovávanie 
informácií 

- Aplikácie na prácu 
s rastrovou 
grafikou 

Doc. RNDr. Ivan Kalaš 
a kol.: Informatika pre  SŠ, 

SPN Bratislava 2005. 
Pavel Navrátil: Informatika 

a výpočetní technika – 
kompendium 1,2,3, 

Computer Media s.r.o. 
Kralice na Hané 

Dataprojektor 
PC + OS 
Windows 
MS Office 
Tlačiareň 
Tablet 
Reproduktory 

Kancelársky 
papier 
CD 
DVD 
USB kľúč 
Tabuľa 
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu:    INFORMATIKA 
1 hodina týţdenne, 

spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Hodiny 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Témy: 

I. POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 6  Ţiak má: Ţiak:   

Úvodná hodina 1 Slovenský jazyk 
a literatúra 
 
Anglický jazyk 
 

Memorovať pojmy hardvér a 
softvér. Oboznámiť sa s 

funkciou jednotlivých častí 
počítača. 

Memoroval pojmy hardvér a 
softvér. Oboznámil sa s 

funkciou jednotlivých častí 
počítača. 

 
 
 
Písomné 
skúšanie 

 
 
 
Didaktický 
test 

Čo je počítač? Hardvér a softvér 2 

Hardware - výučbové DVD 2 

Preverovanie vedomostí 1 

II. INFORMÁCIE OKOLO NÁS  26  Ţiak má: Ţiak:   

Internet a počítačové siete (4) 
História internetu, druhy sietí 

1 Slovenský jazyk 
a literatúra 
 
Anglický jazyk 
 

Pomenovať počítačové siete, 
rozlíšiť druhy komunikácie. 
Definovať základné pojmy 
internetu. Vyuţívať sluţby 

Internetu, pracovať 
s elektronickou poštou. 

Poznať pravidlá etikety a 
bezpečného správania. 

Pomenoval počítačové siete, 
rozlíšiť druhy komunikácie. 
Definoval základné pojmy 
internetu. Vyuţíval sluţby 

Internetu, pracoval 
s elektronickou poštou. 
Pozná pravidlá etikety a 
bezpečného správania. 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 

Ústna 
odpoveď 
 
Didaktický 
test 
Praktické 
cvičenie 

Bezpečnosť na internete. Počítačoví 
škodcovia 

2 

Cvičenie: vyhľadať a uloţiť informácie podľa 
predlohy, posielanie elektronickej pošty s 
prílohou 

1 

Aplikácie na prácu s textom (10) 
- prehľad aplikácií 

1 Slovenský jazyk 
a literatúra 
 
Automobily 1.r. 
 

Demonštrovať formátovanie 
textu a odstavca, nastaviť 

tlač, vkladať obrázky do textu, 
vytvoriť tabuľku podľa 

predlohy, naformátovať a 
vyplniť tabuľku. 

Samostatne demonštroval 
prácu v textovom editore, 

pouţil formátovanie textu a 
odstavca, nastavil tlač 

dokumentu, vloţil obrázky  do 
textu, vytvoril tabuľku podľa 

predlohy, naformátoval a 
vyplnil tabuľku. 

Písomné 
skúšanie 
 

Praktické 
cvičenie 

Cvičenie: práca s textom, znaky, symboly, 
kopírovanie, presúvanie, vystrihovanie, 
prilepovanie, mazanie, kontrola pravopisu, 
automatické opravy 

2 

Cvičenie: formát odstavca, formát písma, 
formát strany, tlač dokumentu 

2 

Cvičenie: textové pole, WordArt, ClipArt, 
SmartArt, obrázky, automatické tvary, tabuľky 

5 

Aplikácia na tvorbu prezentácií (4) 
Pravidlá tvorby prezentácií 

1 Slovenský jazyk 
a literatúra 
 
Automobily 1.r. 
 

Vytvoriť prezentáciu. 
Pouţívať internet ako zdroj 

informácií, triediť, spracovať, 
kombinovať rôzne zdroje 
informácií. Prezentovať 

výsledky svojej práce v malej 

Vytvoril prezentáciu. 
Pouţíval internet ako zdroj 

informácií, triedil, spracoval, 
kombinoval rôzne zdroje 
informácií. Prezentoval 

výsledky svojej práce v malej 

Písomné 
skúšanie 
 
 
 
 

Praktické 
cvičenie 
 
Prezentácia 
 
 

Cvičenie: tvorba prezentácie 2 

Prezentácia prác ţiakov 
1 
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medzi rovesníkmi. medzi rovesníkmi.  

 

Aplikácia na tvorbu tabuliek a grafov (5) 
- ukáţky hotových prác 

1  Ekonomika 
Matematika 

 

Pouţívať program na  
tvorbu tabuliek a grafov, 

oboznámiť sa s vkladaním 
vzorcov a obrázkov do 

buniek. 
Demonštrovať tlač aktuálnej 

snímky a výberu. 

Pouţíval program na  
tvorbu tabuliek a grafov, 

oboznámil sa s vkladaním 
vzorcov a obrázkov do 

buniek. 
Demonštroval tlač aktuálnej 

snímky a výberu. 

Písomné 
skúšanie 

Praktické 
cvičenie 

Cvičenie: formátovanie buniek, vkladanie 
údajov, vkladanie jednoduchých vzorcov - 
súčet, priemer, min, max, počet 

1 

Cvičenie: tvorba tabuliek s matematickými 
vzorcami, vkladanie obrázkov a ClipArtu, 
nastavenie tlače 

2 

Cvičenie: stĺpcový graf a koláčový graf 1 

Prenos a uchovávanie informácií (4) 
- história a súčasnosť 

1  Matematika 
Slovenský jazyk 

a literatúra 
Anglický jazyk 

 

Získať všeobecné znalosti o 
princípe prenosu, 

uchovávania a ukladania 
informácií, dokázať šifrovať a 
kódovať text a čísla, vysvetliť 
postup ukladania informácií. 

Demonštrovať prácu so 
skenerom. 

Získal všeobecné znalosti o 
princípe prenosu, 

uchovávania a ukladania 
informácií, dokázal šifrovať a 
kódovať text a čísla, vysvetlil 
postup ukladania informácií. 

Demonštroval prácu so 
skenerom. 

   
Ústne  

skúšanie 
 
 
 

Písomné 
skúšanie  

  
Ústna 

odpoveď 
 
 
 

Didakt. 
test  

Šifrovanie (abecedná šifra) 1 

Kódovanie (morzeovka, Breillovo písmo, 
dvojková sústava, abecedný kód, strojový kód) 

1 

Cvičenie: práca so skenerom, záznam obrazu 
na CD, DVD, USB 

1 

Aplikácia na prácu s rastrovou grafikou (4) 
- prehľad aplikácií 

1   Osvojiť si pojem vektorová 
grafika, nakresliť čiary, krivky, 

polygóny, kruţnice, text, 
editovať a formátovať ich.  

Osvojil si pojem vektorová 
grafika, nakreslil čiary, krivky, 

polygóny, kruţnice, text, 
editoval a formátoval ich.  

Písomné 
skúšanie 

Praktické 
cvičenie Cvičenie: kreslenie obrázkov podľa predlohy 3 

Hodnotenie a klasifikácia 1 
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5.2  Učebné osnovy odborných predmetov 
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Názov predmetu Odborný výcvik 

Časový rozsah výučby 18 hodín týţdenne,  spolu  594 vyučovacích hodín 

Ročník Prvý 

 
Stratégia vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania:  

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Úvod  Expozičná metóda -  výklad, opis 
Reproduktívna – riadený rozhovor 

Frontálna výučba 
Práca s učebnicou 

Pracovisko odborného 
výcviku 

Expozičná metóda -  výklad, opis 
Metóda sprostredkovaného prenosu 
poznatkov 

Frontálna výučba 
Skupinová práca ţiakov 

Ručné spracovanie kovov Expozičná metóda -  výklad  
Metóda sprostredkovaného prenosu 
poznatkov  
Metóda samostatnej práce 

Skupinová práca ţiakov 
Praktická činnosť 

Základné klampiarske práce Motivačná metóda 
Metóda samostatnej práce 

Individuálna  a skupinová 
práca ţiakov 
Praktická činnosť 

Základné lakovnícke práce Expozičná metóda -  výklad 
Metóda sprostredkovaného prenosu 
poznatkov  
Metóda samostatnej práce  

Frontálna výučba 
Skupinová práca ţiakov 
Praktická činnosť 

Základy opráv 
elektroinštalácie vozidla 

Expozičná metóda -  výklad Metóda 
sprostredkovaného prenosu 
poznatkov  
Metóda samostatnej práce  

Frontálna výučba 
Skupinová práca ţiakov 
Praktická činnosť 

Základy strojového obrábania Expozičná metóda -  výklad Metóda 
sprostredkovaného prenosu 
poznatkov  
Metóda samostatnej práce 

Frontálna výučba 
Skupinová práca ţiakov 
Praktická činnosť 

Montáţ a demontáţ 
motorových vozidiel 

Expozičná metóda -  výklad Metóda 
sprostredkovaného prenosu 
poznatkov  
Metóda samostatnej práce 

Frontálna výučba 
Skupinová práca ţiakov 
Praktická činnosť 

 
Učebné zdroje 
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
vyučovacie 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 

Úvod  

R. Gscheidle a kol.: 
Príručka pre 
automechanika, Praha 
2007. 

PC 
Dataprojektor 

Strojárske učebné 
pomôcky 

Internet 

Pracovisko 
odborného výcviku 

R. Gscheidle a kol.: 
Príručka pre 
automechanika, Praha 
2007. 

PC 
Dataprojektor 

Pomôcky potrebné 
pre vybavenie 
autodielne 

Internet 
Prezentác
ie 
Exkurzie 

Ručné spracovanie 
kovov 

R. Gscheidle a kol.: 
Príručka pre 
automechanika, Praha 

Učebnica 
Tabuľa 

Pracovné náradie 
a nástroje 

Internet 
Učebnica 
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2007. 

Základné 
klampiarske práce 

J. Hilvert: Výkladový 
slovník automobilizmu, 
DLX s.r.o. 2007. 

 
Pracovné náradie 
a nástroje 
Materiál 

Internet 

Základné lakovnícke 
práce 

Z. Ján, B. Ţdánský: 
Automobily 1 – 
podvozky, Brno 2005. 
J. Hilvert: Výkladový 
slovník automobilizmu, 
DLX s.r.o. 2007. 

PC 
Dataprojektor 
Obrazový 
a ilustračný 
materiál 

Náradie potrebné pre 
automechanikov 

Internet 
Časopisy: 
Auto-
magazín, 
Automix, 
Auto 
Revue, 
Autotunin
g 

Základy opráv 
elektroinštalácie 
vozidla 

Z. Ján, B. Ţdánský: 
Automobily 2 – 
prevody, Brno 2006. 
J. Hilvert: Výkladový 
slovník automobilizmu, 
DLX s.r.o. 2007. 

PC 
Dataprojektor 
Obrazový 
a ilustračný 
materiál 

Náradie potrebné pre 
automechanikov 

Internet 
Časopisy: 
Auto-
magazín, 
Automix, 
Auto 
Revue, 
Autotunin
g 

Základy strojového 
obrábania 

R. Gscheidle a kol.: 
Príručka pre 
automechanika, Praha 
2007. 

Učebnica 
Tabuľa 

Pracovné náradie 
a nástroje 

Internet 
Učebnica 

Montáţ a demontáţ 
motorových vozidiel 

Z. Ján, B. Ţdánský: 
Automobily 2 – 
prevody, Brno 2006. 
J. Hilvert: Výkladový 
slovník automobilizmu, 
DLX s.r.o. 2007. 

PC 
Dataprojektor 
Obrazový 
a ilustračný 
materiál 

Náradie potrebné pre 
automechanikov 

Internet 
Časopisy: 
Auto-
magazín, 
Automix, 
Auto 
Revue, 
Autotuning 

 

 
 

Obsah vzdelávania – rozpis učiva 

 
Rozpis učiva predmetu 

 
Ročník 

Počet týţdenných 
vyučovacích hodín 

Počet vyučovacích 
hodín za ročník 

Odborný výcvik prvý 18 594 
 
Názov tematického celku / Témy 

Počet vyučovacích 

hodín 

1. Úvod 12 

1.1 Základné ustanovenia právnych noriem o BOZP 6 

1.2 Bezpečnosť a hygiena 6 

2. Pracovisko odborného výcviku 12 

2.1 Oboznámenie sa s dielňami 6 

2.2 Zásady bezpečného pouţívania pracovných pomôcok 6 

3. Ručné spracovanie kovov 204 

3.1 Plošné meranie a orysovanie 12 

3.2 Pilovanie rovinných plôch 18 

3.3 Rezanie kovov 18 

3.4 Pilovanie spojených plôch 18 
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3.5 Ručné strihanie jemných plechov 18 

3.6 Vŕtanie 18 

3.7 Rezanie závitov 18 

3.8 Sekanie a prebíjanie 18 

3.9 Práca s mechanizovanými nástrojmi 24 

3.10 Mechanizované nástroje elektrické 12 

3.11 Súborná práca 30 

4.  Základné klampiarske práce 72 

4.1 Bezpečnosť pri práci 12 

4.2 Strihanie 12 

4.3 Vyrovnávanie 12 

4.4 Ohýbanie 12 

4.5 Lepenie a mäkké spájkovanie 12 

4.6 Nitovanie 12 

5.   Základné lakovnícke práce 60 

5.1 Bezpečnosť pri práci 6 

5.2 Mechanické odhrdzovanie brúsením 12 

5.3 Odmasťovanie 6 

5.4 Techniky nanášania  štetcom 12 

5.5 Technika umývania vozidiel a príslušenstva 12 

5.6 Súborná práca 12 

6.   Základy opráv elektroinštalácie vozidla 60 

6.1 Bezpečnosť pri práci z elektrickým prúdom 6 

6.2 Meranie napätia, prúdu a odporu 12 

6.3 Úprava koncov vodičov, káblové formy a zväzky 12 

6.4 Schémy elektrickej inštalácie 12 

6.5 Montáţ a demontáţ elektrických častí vozidiel 18 

7.   Základy strojového obrábania 60 

7.1 Bezpečnosť pri práci 6 

7.2 Základy sústruţenia 18 

7.3 Základy frézovania 12 

7.4 Základy brúsenia 12 

7.5 Základy vŕtania 12 

8.   Montáţ a demontáţ motorových vozidiel 114 

8.1 Bezpečnosť pri práci 6 

8.2 Oboznámenie sa s montáţnym a demontáţnym náradím 12 

8.3 Skrutkové, kolíkové, lisované spoje 12 

8.4 Demontáţ a montáţ zostáv, skupín a častí 42 

8.5 Oprava a výmena skupín a častí 42 
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TECHNICKÉ KRESLENIE 

 
Charakteristika predmetu 
Predmet poskytuje ţiakom nevyhnutné vedomosti o základoch technického kreslenia, ktoré sa aplikuje 
na výkresoch v rôznych technických odboroch.  
Obsah predmetu poskytuje ţiakom nevyhnutné vedomosti o základoch technického kreslenia, umoţní 
im orientovať sa v príslušných normách, technických výkresoch. 
Predmet nadväzuje na predmety strojníctvo, automobily, materiály v automobilovej, technológia opráv 
automobilov, odborný výcvik.  
 
Odborný predmet technické kreslenie poskytuje ţiakom základné vedomosti o zobrazovaní strojových 
súčiastok a schematickom znázorňovaní zariadení pouţívaných vo výrobnom procese, zároveň vedie 
k utváraniu zručností čítať technické výkresy. Ciele predmetu majú svoje ťaţisko vo výchove 
študentov k presnej, svedomitej a starostlivej práci a k zachovaniu pravidiel technickej komunikácie. 
Svojimi poţiadavkami na správnosť, čistotu a rozmiestnenie obrazov v ploche prispieva technické 
kreslenie k estetickej výchove ţiakov. Vychádza sa z normalizácie v technickom kreslení, pokračuje v 
zobrazovaní na strojníckych výkresoch, kótovaní, predpisovaní presnosti rozmerov, tvaru a polohy ako 
aj akosti povrchu, kreslení strojových súčiastok, výrobných výkresov, zostavných a schematických 
výkresov. Zároveň získavajú odborné vedomosti a potrebné zručnosti na kreslenie rozvinutých tvarov 
a ich prienikov, kreslenie dielcov karosérie a zväčšovanie plošných obrazcov. Vedie ich k zručnosti 
čítať rôzne druhy schém a schopnosti graficky sa vyjadrovať. Medzi predmetové vzťahy s ostatnými 
vyučovacími predmetmi sa prejavujú v nadväzujúcom učive v odbornom výcviku, strojníctve a 
strojárskej technológii. Metódy, formy a prostriedky vyučovania technického kreslenia majú stimulovať 
rozvoj poznávacích schopností ţiakov, podporiť ich cieľavedomosť a samostatnosť. Uprednostňujeme 
také stratégie vyučovania, pri ktorých ţiak ako aktívny subjekt v procese výučby má moţnosť 
spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť ţiaka, k čo najlepším 
výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného 
odboru. Hodnotenie ţiakov bude zaloţené na kritériách hodnotenia v kaţdom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia školského vzdelávacieho programu. Pouţijú sa 
adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia 

Ciele vyučovacieho predmetu 
Cieľom vyučovania predmetu technické kreslenie je, aby ţiaci získali základné vedomosti 
zobrazovania strojových súčiastok a konštrukčných celkov v strojárstve v súlade s platnými 
technickými normami, ţiaci majú poznať zobrazovanie jednoduchých strojových súčiastok, majú 
vedieť čítať technické výkresy, schémy, pracovné návody, katalógy a technickú dokumentáciu, normy 
a odbornú literatúru a vytvárať technickú dokumentáciu.  
Pri zvládnutí učiva technického kreslenia by sa mal ţiak oboznámiť a naučiť narábať s dostupnými 
informačnými technológiami. Študent si osvojí pojmy, vzťahy a súvislosti, niektoré postupy a činnosti 
pri riešení úloh z praxe. Naučí sa argumentovať a tvorivo pristupovať pri riešení problémov a 
prezentácií svojich úvah a postupov.  
Cieľové vedomosti predmetu technické kreslenie sú:  

 poznať základné pojmy normalizácie v technickom kreslení  

 poznať pojmy v pravouhlom premietaní  

 poznať zásady zobrazovania na strojníckych výkresoch  

 poznať zásady kótovania na strojníckych výkresoch  

 poznať zásady označovania drsnosti povrchov  

 poznať zásady označovania presnosti rozmerov  

 vedieť predpisovať akosť povrchu súčiastok  

 poznať postup pri kreslení strihov, prienikov a prechodov geometrických telies  

 poznať postup kreslenia dielcov karosérie  

 poznať postup zväčšovania plošných obrazcov  
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Cieľové zručnosti predmetu technické kreslenie sú :  

 zobraziť súčiastky v pravouhlom premietaní  

 nakresliť výkres súčiastky  

 okótovať technický výkres  

 popísať technický výkres  

 pouţívať správne názvoslovie  

 čítať výkresy súčiastok a zostáv  

 rysovať plášte geometrických telies, ich strihy, prieniky a prechody 

 čítať základné kinematické, tekutinové a pneumatické schémy  

 zväčšovať plošné obrazce 
 
Formy vyučovania 
Sociálne formy: 

- frontálna práca, 
- individuálna práca, 
- skupinová práca. 

Metodické formy: 
- výkladové formy - rozprávanie, prednáška, objasňovanie opis, 
- dialogické formy – rozhovor, diskusia, ukáţky predmetov, videí, 
- demonštračné formy - demonštrácia postupu činnosti, ukáţky riešenia úloh,  
- formy samostatnej práce ţiakov - samostatné štúdium, diskusia medzi študentmi; písomné a 

grafické práce (riešenie testu, práca na cvičeniach, príprava referátu). 
 

Metódy vyučovania:  
- motivácia, 
- výkladovo-ilustratívna metóda (osvojovanie poznatkov hotovým informovaním), 
- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobov činností napodobovaním), 
- metóda problémovo – výkladová (osvojovanie poznatkov zdôvodňovaným informovaním), 
- heuristická metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti etapovitým riešením problému), 
- výskumná metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému. 
 
Postupy kontroly a hodnotenia ţiakov 
Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto 
ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava  testov, cieľových otázok pre 
skupinové práce, praktické cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
celkov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov 
v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Ţiaci 
budú s nimi oboznámení aţ po absolvovaní didaktického testu. Ţiak má moţnosť didaktický test 
opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa 
dohodne medzi skúšajúcim a ţiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia ţiaka. 
Učiteľ priebeţne hodnotí slovne nadobudnuté vedomostí a zručností ţiakov a motivuje ich na kaţdej 
hodine. Prihliada k učebnému štýlu ţiaka a na vypracovanie testu a cvičení mu vyhradí potrebný čas.  
 
Vyučovacie stratégie umoţnia rozvíjať kľúčové kompetencie ţiakov - spôsobilosť interaktívne 
pouţívať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a 
cudzom jazyku. 
Absolvent má:  

- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,  
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,  
- riešiť beţné matematické príklady a rôzne situácie,  
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,  
- overovať a interpretovať získané údaje. 
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Prierezové témy 
Environmentálna výchova: 

- šetriť školský majetok, ovládať správny postup pri vyraďovaní nefunkčnej techniky, likvidácií a 
skladovaní odpadu, recyklácia súčiastok, 

- vedieť hodnotiť objektívnosť a závaţnosť informácií o stave ţivotného prostredia a 
komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská, 

- vyuţívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní 
informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce, 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému ţivotnému štýlu a k vnímaniu 
estetických hodnôt prostredia, 

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 
Stratégia vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Úvod do predmetu 
 

Motivácia 
Výkladovo-ilustratívna metóda 
Metóda problémovo – výkladová 
 

SOCIÁLNE FORMY: 
1. frontálna práca, 
METODICKÉ FORMY: 
1. výkladové formy - rozprávanie, 
prednáška, 
2. dialogické formy- rozhovor. 

Normalizácia v technickom 
kreslení 

Motivácia 
Výkladovo-ilustratívna metóda 
Reproduktívna metóda 
Metóda problémovo – výkladová 
Heuristická metóda 
 

SOCIÁLNE FORMY: 
1. frontálna práca, 
2. individuálna práca, 
3. skupinová práca. 
METODICKÉ FORMY: 
1. výkladové formy - rozprávanie, 
prednáška, 
2. dialogické formy – rozhovor, 
3. demonštračné formy - 
demonštrácia postupu činnosti, 
ukáţky riešenia úloh,  
4. formy samostatnej práce ţiakov - 
cvičenie: písomné a grafické práce 
(práca na cvičeniach). 

Základy zobrazovania 
 

Motivácia 
Výkladovo-ilustratívna metóda 
Reproduktívna metóda 
Metóda problémovo – výkladová 
Heuristická metóda 
Výskumná metóda 
 

SOCIÁLNE FORMY: 
1. frontálna práca, 
2. individuálna práca, 
3. skupinová práca. 
METODICKÉ FORMY: 
1. výkladové formy - rozprávanie, 
prednáška, 
2. dialogické formy – rozhovor, 
3. demonštračné formy -  
demonštrácia postupu činnosti, 
ukáţky riešenia úloh,  
4. formy samostatnej práce ţiakov - 
samostatné štúdium, diskusia medzi 
študentmi, písomné a grafické práce 
(práca na cvičeniach). 

Kreslenie strojových súčiastok 
a spojov  
 

Motivácia 
Reproduktívna metóda 
Heuristická metóda 
 

SOCIÁLNE FORMY: 
1. frontálna práca, 
2. individuálna práca. 
METODICKÉ FORMY 
1. výkladové formy - rozprávanie, 
prednáška, 
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2. dialogické formy – rozhovor, 
3. demonštračné formy - 
demonštrácia postupu činnosti, 
ukáţky riešenia úloh,  
4. formy samostatnej práce ţiakov - 
písomné a grafické práce (práca na 
cvičeniach). 

Výkresy vybraných strojových 
súčiastok 
 

Motivácia 
Výkladovo-ilustratívna metóda 
Reproduktívna metóda 
Metóda problémovo – výkladová 
Heuristická metóda 
Výskumná metóda 
 

SOCIÁLNE FORMY: 
1. frontálna práca, 
2. individuálna práca, 
3. skupinová práca. 
METODICKÉ FORMY: 
1. výkladové formy - rozprávanie, 
prednáška, 
2. dialogické formy – rozhovor, 
3. demonštračné formy -  
demonštrácia postupu činnosti, 
ukáţky riešenia úloh,  
4. formy samostatnej práce ţiakov - 
samostatné štúdium, diskusia medzi 
študentmi, písomné a grafické práce 
(práca na cvičeniach). 
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Učebné zdroje 
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Úvod do predmetu 
 

Z. Holoubek – J. 
Leinveber – 

J.Švecl: 
Technické kreslenie 

pre 1. a 2. ročník 
SOU, 

Vydavateľstvo Alfa, 
Bratislava 

 

Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
PC 
Tlačiareň  
Skener 

Kancelársky 
papier 
Pravítka 
Uhlomer 
Ceruzka 
Guma 
Nástenná 
tabuľa 
Krieda 

 

Normalizácia 
v technickom kreslení 

Z. Holoubek – J. 
Leinveber – J. 

Švecl: 
Technické kreslenie 

pre 1. a 2. ročník 
SOU, 

Vydavateľstvo Alfa, 
Bratislava 

 
Pavel Vávra a kol.: 
Strojnícke tabuľky 

 

Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
PC 
Tlačiareň  
Skener 

Kancelársky 
papier 
Nástenná 
tabuľa  
Krieda 

Internet 
Slovenský 
úrad 
technickej 
normalizácie: 
http://www.sut
n.sk 
 

Základy zobrazovania 
 

Z. Holoubek – J. 
Leinveber – J. 

Švecl: 
Technické kreslenie 

pre 1. a 2. ročník 
SOU, 

Vydavateľstvo Alfa, 
Bratislava 

 

Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
PC 
Tlačiareň 
 Skener 

Kancelársky 
papier 
Pravítka 
Uhlomer 
Ceruzka 
Guma 
Nástenná 
tabuľa 
Krieda 

 
 

Základy technického 
kreslenia 
 

Z. Holoubek – J. 
Leinveber – J. 

Švecl: 
Technické kreslenie 

pre 1. a 2. ročník 
SOU, 

Vydavateľstvo Alfa, 
Bratislava 

 
Pavel Vávra a kol.: 
Strojnícke tabuľky 

 

Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
PC 
Tlačiareň  
Skener 

Kancelársky 
papier 
Pravítka 
Uhlomer 
Ceruzka 
Guma 
Výkresy A3 A4 
Nástenná 
tabuľa 
Krieda 

 

Kreslenie strojových 
súčiastok a spojov 

Z. Holoubek – J. 
Leinveber – 

J.Švecl: 
Technické kreslenie 

pre 1. a 2. ročník 
SOU, 

Vydavateľstvo Alfa, 
Bratislava 

 

Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
PC 
Tlačiareň  
Skener 

Kancelársky 
papier 
Pravítka 
Uhlomer 
Ceruzka 
Guma 
Nástenná 
tabuľa 
Krieda 

 

http://www.sutn.sk/
http://www.sutn.sk/
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Výkresy vybraných 
strojových súčiastok 
 

Z. Holoubek – J. 
Leinveber – J. 

Švecl: 
Technické kreslenie 

pre 1. a 2. ročník 
SOU, 

Vydavateľstvo Alfa, 
Bratislava 

 

Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
PC 
Tlačiareň 
 Skener 

Kancelársky 
papier 
Pravítka 
Uhlomer 
Ceruzka 
Guma 
Nástenná 
tabuľa 
Krieda 
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu:    TECHNICKÉ KRESLENIE 
1,5 hodiny týţdenne, 

spolu 49 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Hodiny 

Medzi 
predmetové 

vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Témy: 

I. Úvod do predmetu 2   Ţiak má: Ţiak:     

Úvodná hodina 1  Demonštrovať kreslenie 
voľnou rukou.  

 
Získať základné zručnosti 

pri práci s rysovacími 
pomôckami. 

Demonštroval kreslenie 
voľnou rukou.  

 
Získal základné zručnosti pri 

práci s rysovacími 
pomôckami. 

Písomné 
skúšanie 

Praktické 
cvičenie 

Kreslenie voľnou rukou. Náčrty 1 

II. Normalizácia v technickom kreslení 3  
Ţiak má: Ţiak:     

Význam normalizácie. Druhy noriem 1 Strojníctvo 
 
Odborný výcvik 

Spoznať pojem 
normalizácia, memorovať 
druhy noriem, vymenovať 
čiary a mierky, rozoznať 

formáty výkresov. 

Spoznal pojem 
normalizácia, memoroval 
druhy noriem, vymenoval 
čiary a mierky, rozoznal 

formáty výkresov. 

Písomné a 
ústne 
 frontálne 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 
Didaktický 
test 

Mierky a čiary. Normalizované písmo 1 

Rozdelenie výkresov, formáty, skladanie 1 

III. Základy zobrazovania 20   Ţiak má: Ţiak:     

Druhy zobrazovania 1 Odborný výcvik 
 
Strojníctvo 
 
Materiály vo 
výrobe 
automobilov 
 
Technológia 
opráv 
automobilov 
 
Automobily  
 

Pochopiť spôsoby 
zobrazovania. Preukázať 

priestorové cítenie. 
Popísať druhy premietania. 

Pomenovať priemetne. 
 

Dokázať narysovať 
jednoduché hranolové a 
rotačné teleso v rovine a 

priestore, zhotoviť zdruţené 
priemety. 

Pochopil spôsoby 
zobrazovania. Preukázal 

priestorové cítenie. 
Popísal druhy premietania. 

Pomenoval priemetne. 
 

Dokázal narysovať 
jednoduché hranolové a 
rotačné teleso v rovine a 

priestore, zhotovil zdruţené 
priemety. 

 
Ústne a 
frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústna 
odpoveď 
 
 
 
Praktické 
cvičenie 

Pravouhlé premietanie na niekoľko priemetní 2 

Zdruţené priemety. Názorné zobrazenie  1 

Zobrazovanie základných geometrických telies 5 

Zobrazovanie zloţených geometrických telies 

5 

Rezy súčiastok. Označenie a druhy rezov 1 Rozoznať rezy a prierezy, 
priradiť označenie, 

demonštrovať kreslenie 
rezov a prierezov, nakresliť 
prerušenie a zjednodušenie 

Rozoznal rezy a prierezy, 
priradil označenie, 

demonštroval kreslenie 
rezov a prierezov, nakreslil 
prerušenie a zjednodušenie 

Ústne a 
frontálne 
skúšanie 
 
 

Ústna 
odpoveď 
 
 
 

Kreslenie súčiastok v priečnom reze 1 

Kreslenie prierezov 1 

Zjednodušovanie a prerušovanie obrazov 1 
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Kreslenie pretvorených súčiastok 1 obrazu predmetu. obrazu predmetu. Písomné 
skúšanie 

Praktické 
cvičenie 

Hodnotenie a klasifikácia 1 

IV. Základy technického kreslenia 24   Ţiak má: Ţiak:   

Kótovanie na technických výkresoch - zásady 
kótovania 2 

 Osvojiť si pravidlá kótovania 
na strojníckych výkresoch. 

 
Aplikovať kótovanie na 

jednoduché geometrické 
tvary, diery a opakujúce sa 

prvky. 
 
 
 
 

Rozoznať označovanie 
predpisovania presnosti 

rozmerov, tvaru a polohy. 
 

Zapísať tolerancie na 
jednoduché telesá. 

 
Rozoznať predpísanie stavu 

povrchu na technickom 
výkrese. 

 
Zhotoviť jednoduché 
technické výkresy. 

 
 
 

Osvojil si pravidlá kótovania 
na strojníckych výkresoch. 

 
Aplikoval kótovanie na 

jednoduché geometrické 
tvary, diery a opakujúce sa 

prvky. 
 
 
 
 

Rozoznal označovanie 
predpisovania presnosti 

rozmerov, tvaru a polohy. 
 

Zapísal tolerancie na 
jednoduché telesá. 

 
Rozoznal predpísanie stavu 

povrchu na technickom 
výkrese. 

 
Zhotovil jednoduché 
technické výkresy. 

Písomné 
skúšanie 

Praktické 
cvičenie 

Zapisovanie kót v polohách 1 

Kótovanie geometrických tvarov - Kótovanie 
uhlov a oblúkov, priemeru a polomeru 2 

Kótovanie šesťhranov, štvorhranov  1 

Kótovanie ihlanovitosti a kuţeľovitosti 2 

Kótovanie zaoblenia a skosenia strán 1 

Kótovanie dier, opakujúcich sa prvkov a ich 
rozmerov 3 

Predpisovanie charakteru povrchu 1 

Predpisovanie drsnosti a úpravy povrchu 1 

Predpisovanie tepelného spracovania 1 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardi
zovaný  
didaktický 
test 

Predpisovanie presnosti rozmerov, tvaru a 
polohy  2 

Tolerovanie rozmerov 1 

Tolerancie tvaru a polohy 2 

Technické výkresy  - výkres súčiastky a zostavy 3 

Hodnotenie a klasifikácia 1 



Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, 93401 Levice 

60 
 

ROČNÍK: DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu:    TECHNICKÉ KRESLENIE 
1 hodina týţdenne, 

spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Hodiny 

Medzi 
predmetové 

vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Témy: 

I. Kreslenie strojových súčiastok a spojov 29   Ţiak má: Ţiak:     

Kreslenie spojovacích čapov a spojov 2 Odborný výcvik 
 
Strojníctvo 
 
 

Vymenovať  druhy 
konštrukčných dokumentov 
a zvláštnosti ich vyhotovenia 

Čítať výkresy súčiastky 
a zostavy 

 

Popísať zobrazovanie 
závitov 

Dokázať  kresliť skrutky, 
matice, podloţky, kolíky, 
čapy, závlačky, krúţky 

 

Dokázať kresliť perá, kliny, 
dráţky pre perá 

 

Dokázať kresliť spoje na 
výkrese zostavy 

 
 

Vymenoval druhy 
konštrukčných dokumentov 
a zvláštnosti ich vyhotovenia 

Ovláda čítanie výkresov 
súčiastky a zostavy 

Popísal zobrazovanie 
závitov 

Dokáţe kresliť skrutky, 
matice, podloţky, kolíky, 
čapy, závlačky, krúţky 

 

Dokáţe kresliť perá, kliny, 
dráţky pre perá 

 

Dokáţe kresliť spoje na 
výkrese zostavy 

. 

Písomné 
skúšanie 

Praktické 
cvičenie 

Kreslenie kolíkov a kolíkových spojov 2 

Kreslenie klinových a perových spojov 2 

Kreslenie súčiastok so závitom 2 

Grafická práca – skrutkový spoj 2 

Kreslenie dráţkovaných hriadeľov a nábojov 2 

Komplexné kreslenie a kótovanie hriadeľov 2 

Grafická práca – výrobný výkres hriadeľa 2 

Uloţenie hriadeľa v loţiskách 2 

Písomné 
skúšanie 
 

Praktické 
cvičenie 
 
 

Kreslenie reťazových kolies 2 

Kreslenie ozubených kolies a ozubených 
prevodov 4 

Kreslenie pruţín 2 

Kreslenie a označovanie zvarov 2 

Kreslenie zváraných konštrukcií 1 

II. Výkresy vybraných strojových súčiastok 4  
Ţiak má: Ţiak:     

Náleţitosti výkresu súčiastky 1 Strojníctvo 
Odborný výcvik 

Zhotoviť výkres hriadeľa 
 

Zhotovil výkres hriadeľa 
 Písomné 

skúšanie 
Praktické 
cvičenie  

Kreslenie výkresu hriadeľa podľa výkresu 
zostavy 2 

Hodnotenie a klasifikácia 1 
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STROJNÍCTVO 

 
Charakteristika predmetu      
Cieľom výučby predmetu je podať ţiakom ucelenú informáciu zo základov strojárstva jednotne pre 
všetky zamerania v učebnom odbore.  
Vyučovací predmet strojníctvo nadväzuje a rozvíja poznatky a vedomosti nadobudnuté v predmetoch 
matematika, fyzika, materiály v automobilovej výrobe, technické kreslenie, technológia opráv 
automobilov a odborný výcvik.  
Predmet strojníctvo v prvom ročníku poskytuje ţiakom na primeranej úrovni vedomosti o strojových 
súčiastkach ich význame. Prehľad o strojových súčiastkach a mechanizmov vytvára základ pre 
nadväzujúce učivo v ďalších odborných predmetoch. Predmet v druhom ročníku poskytuje všeobecný 
technický prehľad o mechanizmoch na prenos a zmenu pohybu o zdvíhacích a dopravných strojoch a 
zariadeniach určených na prepravu látok všetkých skupenstiev ako aj o najčastejšie pouţívaných 12 
energetických strojoch a zariadeniach. Svojim obsahom logicky nadväzuje na predmety technológiu, 
strojársku technológiu a technické kreslenie, čím umoţňuje ţiakom orientovať sa v zariadeniach 
beţne pouţívaných v procesoch strojárskej výroby. Výučba predmetu sa bude realizovať v triede, ţiaci 
sa nebudú deliť na skupiny ani spájať s inými triedami 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu podporujú formovanie všeobecného technického myslenia a 
ovplyvňujú praktické aplikácie teoretických poznatkov do reálnych strojných častí. Poznávaním 
funkcie, technologickosti strojových častí sa podporuje samostatné logické myslenie. Cieľové 
vedomosti spočívajú v získaní prehľadu o strojových súčiastkach a mechanizmoch, ich funkcií, 
princípe činnosti a pouţití, nadobudnutí prehľadu o zdvíhacích a dopravných zariadeniach s ktorými 
sa budú vo svojej profesii beţne stretávať, resp. ich obsluhovať. Cieľové zručnosti sú v správnom 
pouţívaní STN, EN, technických tabuliek, čítaní strojníckych výkresov, technickej literatúry a v 
ovládaní názvoslovia strojových súčiastok. Predmet svojim obsahom nadväzuje na matematiku a 
fyziku. Učivo strojníctva sa vyuţíva v predmetoch technické kreslenie, technológia, strojárska 
technológia a v aplikáciách rôznych strojov a zariadení. Pre efektívne osvojenie učiva vyučujúci 
pouţíva vhodné didaktické pomôcky a príklady z praxe. Kvalita osvojenia predmetu ovplyvňuje 
rýchlosť orientácie pri pochopení funkčnosti mechanizmov strojov. V časti učebného plánu 
zameraného na energetické stroje a zariadenia, musí ţiak dokázať jednotlivé zariadenia nielen z 
hľadiska konštrukcie správne zaradiť, ale poznať a pomenovať jeho jednotlivé konštrukčné časti, 
popísať ich funkcie a správnu manipuláciu s nimi, najmä z hľadiska bezpečnosti obsluhy.  
 
Štandard kompetencií:  
Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom ţivote:  
- logicky a reálne zdôvodňuje svoje názory, konania a rozhodnutia  
- myslí a koná v súlade s mravnými princípmi ţivota - myslí a koná v súlade s ekologickými princípmi 
 ţivota  
- zaujíma sa aktívne o veci verejné a zodpovedne koná  
- zdôvodní svoje názory, konania a rozhodnutia  
- plánuje, realizuje a riadi svoje vlastné učenie - motivuje sa pre ďalšie učenie  
 
Spôsobilosť interaktívne pouţívať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v materinskom a cudzom jazyku:  
- vyhľadá, triedi a vyuţíva informácie z rôznych zdrojov  
 - vie vhodne vyjadriť svoj názor  
- vyuţíva logické myslenie – analýzu, syntézu, divergenciu, argumentáciu  
- vyuţíva získané vedomosti , zručnosti a postoje pri riešení reálnych problémov 
- vie pracovať s IKT  
- pozná moţnosti vyuţitia IKT  
- pouţíva IKT pri riešení praktických situácií  
- aktívne počúva  
- číta s porozumením  
- vhodne sa vyjadruje ústne i písomne v materinskom aj cudzom jazyku  
- v komunikácii vyuţíva logické myslenie  
- konštruktívne komunikuje  
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Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách: 
- je tolerantný a empatický k iným kultúram  
- vytvára dobré vzťahy s druhými  
- je schopný pracovať v tíme v rôznych roliach  
- pozná samého seba, vie objektívne hodnotiť svoje schopnosti  
- vie regulovať svoje správanie - vie dotiahnuť veci do konca  
- zodpovedne premýšľa a riadi svoj ţivot 
- pozitívne motivuje seba a druhých  
- konštruktívne diskutuje, aktívne predkladá progresívne návrhy a pozorne počúva druhých 
     
 
Formy vyučovania 
 Sociálne formy: 

- frontálna práca, 
- individuálna práca, 
- skupinová práca. 

Metodické formy: 
- výkladové formy - rozprávanie, prednáška, objasňovanie opis, 
- dialogické formy – rozhovor, diskusia, ukáţky predmetov, videí, 
- demonštračné formy - demonštrácia postupu činnosti, ukáţky riešenia úloh,  
- formy samostatnej práce ţiakov - samostatné štúdium, diskusia medzi študentmi, písomné a 

grafické práce (riešenie testu, príprava referátu). 
 

Metódy vyučovania:  
- motivácia, 
- výkladovo-ilustratívna metóda, 
- reproduktívna metóda, 
- metóda problémovo – výkladová, 
- heuristická metóda, 
- výskumná metóda. 

 
Postupy kontroly a hodnotenia ţiakov 
Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto 
ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava  testov, cieľových otázok pre 
skupinové práce, praktické cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
celkov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov 
v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Ţiaci 
budú s nimi oboznámení aţ po absolvovaní didaktického testu. Ţiak má moţnosť didaktický test 
opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa 
dohodne medzi skúšajúcim a ţiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia ţiaka. 
Učiteľ priebeţne hodnotí slovne nadobudnuté vedomostí a zručností ţiakov a motivuje ich na kaţdej 
hodine. Prihliada k učebnému štýlu ţiaka a na vypracovanie testu a cvičení mu vyhradí potrebný čas.  
 
Vyučovacie stratégie umoţnia rozvíjať kľúčové kompetencie ţiakov - spôsobilosť interaktívne 
používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a 
cudzom jazyku. 

Absolvent má:  
- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,  
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,  
- riešiť beţné matematické príklady a rôzne situácie,  
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,  
- overovať a interpretovať získané údaje. 
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Prierezové témy 
Environmentálna výchova: 

- šetriť školský majetok, ovládať správny postup pri vyraďovaní nefunkčnej techniky, likvidácií a 
skladovaní odpadu, recyklácia súčiastok, 

- vedieť hodnotiť objektívnosť a závaţnosť informácií o stave ţivotného prostredia a 
komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská, 

- vyuţívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní 
informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému ţivotnému štýlu a k vnímaniu 
estetických hodnôt prostredia, 

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 
  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 
Stratégia vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna-riadený rozhovor 
Heuristická- rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca ţiakov 
Skupinová práca ţiakov 
Práca s knihou 

Spoje a spojovacie súčiastky Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna-riadený rozhovor 
Heuristická- rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca ţiakov 
Skupinová práca ţiakov 
Práca s knihou 

Časti strojov Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna-riadený rozhovor 
Heuristická- rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca ţiakov 

Mechanizmy na transformáciu 
pohybu 

Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna-riadený rozhovor 
Heuristická- rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca ţiakov 
Skupinová práca ţiakov 
Práca s knihou 

Hnacie stroje - motory Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna-riadený rozhovor 
Heuristická- rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca ţiakov 
Skupinová práca ţiakov 
Práca s knihou 
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Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje: 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
Technika 

Materiálne 
Výučbové 

Prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 

Úvod do predmetu   Strojnícke 
tabuľky 
 

 

Spoje a spojovacie 
súčiastky 

V. Kopecký: Stroje 
J. Doleček a kol.: Stroje a zariadenia 
V. Skopal, S. Adámek, J. Kratochvíl: 
Stroje a zariadenia 
K. Mičkal, I. Pelnář, V. Moravec: 
Stroje a zariadenia I 
S. Doleček, P. Gajdoš, V. Novák: 
Stroje a zariadenia 
Pavel Vávra: Strojnícke tabuľky 
J. Doleček, Z. Holoubek: Strojníctvo 
J. Švagr - J. Vojtík: Technológia 
ručného spracovania kovov 
R. Rousek, B. Kareis: Technológia 
opráv strojov a zariadení II,III 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Strojnícke 
tabuľky 

 

Časti strojov V. Kopecký: Stroje 
J. Doleček a kol.: Stroje a zariadenia 
V. Skopal, S. Adámek, J. Kratochvíl: 
Stroje a zariadenia 
K. Mičkal, I. Pelnář, V. Moravec: 
Stroje a zariadenia I 
S. Doleček, P. Gajdoš, V. Novák: 
Stroje a zariadenia 
Pavel Vávra: Strojnícke tabuľky 
J. Doleček, Z. Holoubek: Strojníctvo 
J. Švagr - J. Vojtík: Technológia 
ručného spracovania kovov 
R. Rousek, B. Kareis: Technológia 
opráv strojov a zariadení II,III  

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Strojnícke 
tabuľky 

 

Mechanizmy na 
transformáciu pohybu 

V. Kopecký: Stroje 
J. Doleček a kol.: Stroje a zariadenia 
V. Skopal, S. Adámek, J. Kratochvíl: 
Stroje a zariadenia 
K. Mičkal, I. Pelnář, V. Moravec: 
Stroje a zariadenia I 
S. Doleček, P. Gajdoš, V. Novák: 
Stroje a zariadenia 
Pavel Vávra: Strojnícke tabuľky 
J. Doleček, Z. Holoubek: Strojníctvo 
J. Švagr - J. Vojtík: Technológia 
ručného spracovania kovov 
R. Rousek, B. Kareis: Technológia 
opráv strojov a zariadení II,III 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Strojnícke 
tabuľky 

 

Hnacie stroje - 
motory 

V. Kopecký: Stroje 
J. Doleček a kol.: Stroje a zariadenia 
V. Skopal, S. Adámek, J. Kratochvíl: 
Stroje a zariadenia 
K. Mičkal, I. Pelnář, V. Moravec: 
Stroje a zariadenia I 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
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S. Doleček, P. Gajdoš, V. Novák: 
Stroje a zariadenia 
Pavel Vávra: Strojnícke tabuľky 
J. Doleček, Z. Holoubek: Strojníctvo 
J. Švagr - J. Vojtík: Technológia 
ručného spracovania kovov 
R. Rousek, B. Kareis: Technológia 
opráv strojov a zariadení II,III 
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu:    STROJNÍCTVO 
1 hodina týţdenne, 

spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Hodiny 

Medzi 
predmetové 

vzťahy 
Očakávané vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Témy: 

I. Úvod do predmetu 3  Ţiak má: Ţiak:   

Normy a normalizácia 1 Odborný výcvik 
Technické 
kreslenie 

    

Práca so strojníckymi tabuľkami 2 

II. Spoje a spojovacie súčiastky 20  Ţiak má: Ţiak:   

Druhy spojov - základné rozdelenie 
 

1 Odborný výcvik 
 
Materiály 
v automobilovej 
výrobe 1. a 2.r. 
 
Technické 
kreslenie 1.r. 
 
Matematika 
 
Fyzika 

Definovať spoje spojovacie 
súčiastky. 

 
Definovať jednotlivé druhy 

spojov. 
 

Opísať spoj zovretím. 
 

Predviesť, opísať a vysvetliť 
pojmy: zváranie, nitovanie, 

lepenie. 

Definoval spoje spojovacie 
súčiastky. 

 
Definoval jednotlivé druhy 

spojov. 
 

Opísal spoj zovretím. 
 

Predviedol, opísal a vysvetlil 
pojmy: zváranie, nitovanie, 

lepenie. 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 

Skupinová 
písomná 
práca 
 
 
 
Neštandardi
zovaný 
didaktický 
test 

Skrutky a skrutkový spoj 3 

Čapy a čapové spoje 2 

Perá a perové spoje 2 

Kliny a klinové spoje 2 

Nity a nitové spoje 2 

Zverné spoje 1 

Tlakové spoje 1 

Pruţiny a pruţné spoje 2 

Zvary a zvarové spoje 2 

Spájky a spájkované spoje 1 

Lepené spoje 1 
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III. Časti strojov  10  Ţiak má: Ţiak:   

Čapy a hriadele 3 Odborný výcvik 
 
Materiály 
v automobilovej 
výrobe 1. a 2.r. 
 
Technické 
kreslenie 1.r. 

Vymenovať základné časti 
strojov. 

Definovať čapy, hriadele, loţiská. 
 

Vymenoval základné časti 
strojov. 

Definoval čapy, hriadele, 
loţiská. 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 

Skupinová 
písomná 
práca 
 
 
Didaktický 
test 

Loţiská 3 

Spojky 3 

Hodnotenie a klasifikácia 1 

ROČNÍK: DRUHÝ 
 

Rozpis učiva predmetu:    STROJNÍCTVO 
0,5 hodiny týţdenne, 

spolu 16 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Hodiny 

Medzi 
predmetové 

vzťahy 
Očakávané vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Témy: 

I.Mechanizmy na transformáciu 
pohybu 

11      

Účel a rozdelenie prevodov 1    Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 

Skupinová 
písomná 
práca 
 
 
 
Neštandardi
zovaný 
didaktický 
test 
 

Remeňové prevody 1 

Reťazové prevody 1 

Prevody ozubenými kolesami 1 

Kľukové mechanizmy 1 

Pákové mechanizmy 1 

Výstredníkové mechanizmy 1 

Vačkové mechanizmy 1 

Kulisové mechanizmy 1 

Pneumatické mechanizmy 1 

Hydraulické mechanizmy 1 
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II.Hnacie stroje - motory 5      

Spaľovacie motory 1    Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 

Skupinová 
písomná 
práca 
 
 
Didaktický 
test 

Turbíny 1 

Čerpadlá, kompresory 2 

Hodnotenie a klasifikácia 1 
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ZÁKLADY AUTOMOBILOVEJ ELEKTROTECHNIKY 

 
Charakteristika predmetu 
Obsah vzdelávania korešponduje so vzdelávacou oblasťou všetkých odborných predmetov. Jeho 
výučba je orientovaná do prvého aţ tretieho ročníka štúdia v časovej dotácií 1+1+0,5 vyučovacej 
hodiny.  
Odborný predmet je previazaný s matematikou, fyzikou, technológiou a odborným výcvikom. 
Predmet poskytuje ţiakom potrebné vedomosti o základných pojmoch z elektrotechniky, 
elektrostatickom poli, jednosmernom prúde, riešení obvodov jednosmerného prúdu, magnetickom poli, 
elektromagnetickej indukcii, striedavom prúde a trojfázovej sústave. Jasné a správne predstavy o 
fyzikálnej podstate javov, najmä jednosmerných a striedavých obvodov a magnetického poľa majú 
prispieť k pochopeniu princípov, funkcie a vyuţitiu elektrických strojov, prístrojov a zariadení. Je to 
najdôleţitejšia oblasť, ktorá vytvára predpoklady pre ďalšie zvládnutie náročnejšieho učiva z oblasti 
elektrotechniky a elektroniky. 
Stimulovať poznávacie činnosti ţiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu Základy 
automobilovej elektrotechniky proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického 
poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôţu rozvoju a upevňovaniu kľúčových 
kompetencií ţiaka.  

 

Ciele predmetu 
Cieľové vedomosti predmetu sú: 

- v znalostiach základných pojmov a názvosloví v elektrotechnike, 
- v znalostiach základných veličín a jednotiek v elektrotechnike, 
- v znalostiach a zručnostiach javov a vzťahov v jednosmerných obvodoch a ich vyuţití, 
- v znalostiach a zručnostiach   javov a vzťahov v magnetickom poli a jeho vplyve na materiály,  
- v znalostiach a zručnostiach   javov a vzťahov v striedavých obvodoch a ich vyuţití. 
 

Cieľové zručnosti predmetu sú: 
- v schopnosti určovať dôleţité hodnoty elektrických veličín výpočtami, z diagramov alebo 

tabuliek, 
- vo vyhodnocovaní parametrov elektrických prvkov a určovať ich aplikácie, 
- v samostatnom riešení základných obvodov jednosmerného prúdu, 
- v samostatnom riešení základných obvodov striedavého prúdu, 
- v schopnosti určiť a pouţiť potrebný merací prístroj,  
- v overovaní v praxi základných elektrotechnických zákonov a pravidiel, 
- v čítaní a kreslení jednoduchých schém zapojení. 

 
Vytváranie všeobecných poznatkov zo základov elektrotechniky prebieha v úzkej nadväznosti na 
matematicko-prírodovedné predmety matematika a fyzika. Väzby na ostatné vyučovacie predmety, 
osobitne na odborné predmety, určujú odborne profesijné poţiadavky vyjadrené v profile absolventa 
odboru.  
 
Formy vyučovania 
Sociálne formy: 

- frontálna práca, 
- individuálna práca, 
- skupinová práca. 

Metodické formy: 
- výkladové formy - rozprávanie, prednáška, 
- dialogické formy – rozhovor, 
- demonštračné formy - demonštrácia postupu činnosti, ukáţky riešenia úloh, formy 

samostatnej práce ţiakov - samostatné štúdium, diskusia medzi študentmi; písomné, grafické 
práce (riešenie testu, príprava referátu). 

 
Metódy vyučovania:  

- motivácia - metódy usmerňujúce záujem o učenie, 
- výkladovo - ilustratívna metóda (osvojovanie poznatkov hotovým informovaním), 
- expozičná metóda  - metódy prvotného oboznamovania sa s učivom, 
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- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobov činností napodobovaním), 
- metóda problémovo – výkladová (osvojovanie poznatkov zdôvodňovaným informovaním), 
- heuristická metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti etapovitým riešením problému), 
- výskumná metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému). 
 

Vyučovacie stratégie umoţnia rozvíjať kľúčové kompetencie ţiakov - spôsobilosť interaktívne 
používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a 
cudzom jazyku. Absolvent má:  

- vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstiţne,  
- vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh 

oznámenia a širší okruh uţívateľov,  
- osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,  
- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom 

ţivote a v povolaní,  
- rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z 

hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku,  
- pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý 

zabezpečuje právo voľného pohybu občana ţiť, študovať a pracovať v podmienkach 
otvoreného trhu práce. 

 
Postupy kontroly a hodnotenia ţiakov 
Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto 
ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových 
otázok pre skupinové práce, praktické cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci 
tematických celkov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích 
výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu. Ţiaci budú s nimi oboznámení aţ po absolvovaní didaktického testu. Ţiak má moţnosť 
didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania 
didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a ţiakom. Výsledky didaktického testu sú 
významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa po dobu štúdia ţiaka. 
Učiteľ priebeţne hodnotí slovne nadobudnuté vedomostí a zručností ţiakov a motivuje ich na kaţdej 
hodine. Prihliada k učebnému štýlu ţiaka a na vypracovanie testu a cvičení mu vyhradí potrebný čas.  
 
Prierezové témy 
Mediálna výchova: 

- mediálna prezentácia, publikovanie vlastných názorov a vlastnej zručnosti v súlade s 
morálkou a etikou, 

- vychovať ţiakov ako občanov schopných vytvoriť si vlastný názor na základe prijímaných 
informácií, 

- formovať schopnosť detí a mládeţe kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať 
v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tieţ ich 
schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snaţiť sa ich 
zodpovedným prístupom eliminovať. 

Environmentálna výchova: 
- šetriť školský majetok, ovládať správny postup pri vyraďovaní nefunkčnej techniky, likvidácií a 

skladovaní odpadu, recyklácia súčiastok, 
- vedieť hodnotiť objektívnosť a závaţnosť informácií o stave ţivotného prostredia a 

komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská, 
- vyuţívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní 

informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. 
- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému ţivotnému štýlu a k vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia, 
- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

Finančná gramotnosť: 
- nájsť, vyhodnotiť a pouţiť finančné informácie. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 
Stratégia vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Úvod a základné pojmy  Motivácia  
Výkladovo - ilustratívna metóda 
Expozičná metóda   
Reproduktívna metóda  
Metóda problémovo – výkladová 
Heuristická metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca ţiakov 
Skupinová práca ţiakov 
Práca s knihou a tabuľkami 

Jednosmerný prúd Motivácia  
Výkladovo - ilustratívna metóda 
Expozičná metóda   
Reproduktívna metóda  
Metóda problémovo – výkladová 
Heuristická metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca ţiakov 
Skupinová práca ţiakov 
Práca s tabuľkami a knihou 

Magnetizmus a 
elektromagnetizmus 

Motivácia  
Výkladovo - ilustratívna metóda 
Expozičná metóda   
Reproduktívna metóda  
Metóda problémovo – výkladová 
Heuristická metóda  

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca ţiakov 
Skupinová práca ţiakov 
Práca s knihou 

Striedavý el. prúd. Motivácia  
Výkladovo - ilustratívna metóda 
Expozičná metóda   
Reproduktívna metóda  
Metóda problémovo – výkladová 
Heuristická metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca ţiakov 
Skupinová práca ţiakov 
Práca s tabuľkami a knihou 

Bezpečnosť Motivácia  
Výkladovo - ilustratívna metóda 
Expozičná metóda   
Reproduktívna metóda  
Metóda problémovo – výkladová 
Heuristická metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca ţiakov 
Skupinová práca ţiakov 
Práca knihou  
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Učebné zdroje 
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

Úvod a základné 
pojmy  

M. Voţenílok, M. Řešátko: 
Základy elektrotechniky, Alfa 

1982 
M.Tuma, T.Hajach, E.Šteliarová: 
Základy elektrotechniky I,  Alfa 

2006 
V. Štefankovič, F. Tőkőly: 

Elektrotechnické tabuľky I, Alfa 
1990 

Tabuľa 
Spätný 
projektor 

Grafy 
Fólia 

 

Jednosmerný prúd M. Voţenílok, M. Řešátko: 
Základy elektrotechniky, Alfa 

1982 
M.Tuma, T.Hajach, E.Šteliarová: 
Základy elektrotechniky I,  Alfa 

2006. 

Videotechnik 
PC 
TV 
Tabuľa 

Videokazeta 
Obrazový 
materiál 
 

Internet 

Magnetizmus a 
elektromagnetizmus 

M. Voţenílok, M. Řešátko: 
Základy elektrotechniky, Alfa 

1982 
M.Tuma, T.Hajach, E.Šteliarová: 
Základy elektrotechniky I,  Alfa 

2006. 

Videotechnik 
PC 
TV 
Tabuľa 

Videokazeta 
Obrazový 
materiál 
 

Internet 

Striedavý el. prúd M. Voţenílok, M. Řešátko: 
Základy elektrotechniky, Alfa 

1982 
M.Tuma, T.Hajach, E.Šteliarová: 
Základy elektrotechniky I,  Alfa 

2006. 

Videotechnik
a 
PC, TV 
Tabuľa 

Fólie Internet 

     

Bezpečnosť L.Voţenílek-F. Lstibúrek 
Základy elektrotechniky II 

1985 
V. Pláteník.E. Brutovský 

Vyuţitie elektrickej energie 
1985 

Videotechnik 
PC 
Tabuľa 
TV 
 

Obrazový 
materiál 

Internet 
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ROČNÍK:   PRVÝ  

Rozpis  učiva predmetu:   ZÁKLADY AUTOMOBILOVEJ ELEKTROTECHNIKY 
1 hodina týţdenne, 

spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
Metódy 

hodnotenia 
Prostriedky 
hodnotenia 

I. Úvod a základné pojmy  4  Ţiak má: Ţiak:   

Medzinárodná sústava 
jednotiek SI 

1 Fyzika  pre SŠ 
Matematika pre 
SŠ 

Vymenovať a charakterizovať 
jednotky SI. 

Poznať predpisy násobkov a 
podielov jednotiek. 

Riešiť matematický prevod 
jednotiek. 

Uviesť zloţenie hmoty. 
Vysvetliť fyzikálny princíp 

vodivosti. 
Rozdeliť látky podľa vodivosti. 

Správne vymenoval a 
charakterizoval jednotky SI. 
Pozná predpisy na výpočet 

násobkov a podielov 
jednotiek. 

Správne rieši matematický 
prevod jednotiek. 

Vie uviesť zloţenie hmoty. 
Správne vysvetlí fyzikálny 

princíp vodivosti. 
Vie rozdeliť látky podľa 

vodivosti. 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
Neštandardizovaný 
didaktický test 
 

Násobky a podiely jednotiek 1 

Stavba hmoty. Elektronová 
teoria vodivosti 

1 

Rozdelenie látok podľa 
vodivosti 

1 

II. Jednosmerný prúd 12      

Jednoduchý elektrický obvod. 1 Odborný výcvik 
 
Matematika 

Nakresliť a pomenovať 
základné časti elektrického 

obvodu. 
Vysvetliť fyzikálnu podstatu 

elektrického odporu a závislosť 
od rôznych faktorov. 

Vymenovať a opísať druhy 
rezistorov. 

Matematicky riešiť výslednú 
hodnotu rôznych zapojení 

rezistorov. 
Definovať Ohmov zákon. 

. 
Definovať pojem elektrická 

práca. 
Definovať KZ. 

 

Správne nakreslil a definoval 
základné časti el. obvodu. 

 
Vysvetlil fyzikálnu podstatu el. 

odporu. 
 

Vymenoval a opísal druhy 
rezistorov. 

Matematicky správne vyriešil 
výslednú hodnotu rôznych 

zapojení rezistorov. 
Správne definoval Ohmov 

zákon. 
Definoval pojem el. práca. 

 
Správne definoval KZ 

a uviedol príklady. 

Frontálne 
ústne 
skúšanie 
 
 
Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
 
 
Ústne 
skúšanie 
Písomné  

Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústna odpoveď 
Didaktický test 
 
 
 
 
 
 
 
Ústna odpoveď 
Didaktický test 

Definícia prúdu a napätia. 1 

Elektrický odpor a vodivosť 1 

Rezistory, druhy, označenie  
 

1 

Spájanie rezistorov 1 

Ohmov zákon 1 

Elektrický výkon 1 

Elektrická práca 1 

I. Kirchhoffov zákon 1 

II. Kirchhoffov zákon 1 

Riešenie príkladov 2 
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III. Magnetizmus a 
elektromagnetizmus  

7  Ţiak má: Ţiak:   

Magnetické vlastnosti látok 1 Fyzika 
 
 

Definovať pojem magnet. 
Rozdeliť materiály podľa 
magnetických vlastností. 

Opísať magnetické pole v okolí 
priameho vodiča, cievky. 

Definovať Ampérovo pravidlo  
Definovať základné mag. 

veličiny 
Definovať Flemingove pravidlá. 

 
Vysvetliť pojem indukčnosť 

cievky. 
 

Definovať pojem 
kapacita,kondenzátor. 

Správne definoval pojmy. 
Rozdelil materiály podľa 
magnetických vlastností. 
Opísal magnetické pole 

vodiča,cievky. 
Definoval Ampérovo pravidlo. 
Správne definoval základné 

magnetické veličiny 
Definoval Flemingove 

pravidlá. 
Vysvetlil pojem indukčnosť 

cievok. 
 

Definoval pojem kapacita 
,kondenzátor 

Frontálne 
ústne 
skúšanie 
 
 
Ústne 
skúšanie 
 
 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Didaktický test 
 
 
Samostatná práca 

Magnetické pole priameho 
vodiča, magnetické pole 
valcovej cievky 

1 

Intenzita magnetického poľa, 
magnetická indukcia, 
magnetický indukčný tok 

1 

Flemingovo pravidlo ľavej ruky 1 

Flemingovo pravidlo pravej 
ruky 

1 

Indukčnosť cievok 1 

Kondenzátory 1 

IV. Striedavý prúd  6  Ţiak má: Ţiak:   

Vznik sínusového napätia a 
prúdu 

1 Fyzika  pre SŠ 
Matematika pre 
SŠ 

Opísať jednoduchý model 
generátora na str. prúd 
Vymenovať základné 

parametre str. el. veličín 
Uviesť označenie a význam 

jednotlivých hodnôt 
Opísať druhy výkonu v obvode 

str. prúdu 
Vysvetliť princíp a význam 

trojfázovej sústavy 
Popísať spôsob označenia 

vodičov str. sústavy. 
 

Opísal jednoduchý model 
generátora na str. prúd 
Vymenoval základné 

parametre str. el. veličín. 
Uviedol označenie a význam 

jednotlivých hodnôt 
Opísal druhy výkonu v obvode 

str. prúdu 
Vysvetlil princíp a význam 

trojfázovej sústavy 
Popísal spôsob označenia 

vodičov str. sústavy. 
 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
 
 
Neštandardizovaný 
didaktický test 
 

Základné parametre str. 
el.veličín. 

1 

Hodnoty striedavého prúdu 1 

Výkon v obvode striedavého 
prúdu 

1 

Trojfázová sústava 1 

Označovanie vodičov a svoriek 1 
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V. Bezpečnosť 4      

Ochrana obvodov voči skratom 1 Odborný výcvik 
Fyzika pre SŠ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Uviesť spôsob ochrany voči 
nadprúdom a skratom. 

Vymenovať zásady pri práci 
s el. náradím. 

Vysvetliť postup pri prvej 
pomoci. 

Uviesť  zásady  pri meraní 
základných el. veličín. 

Uviedol spôsob ochrany voči 
nadprúdom a skratom. 

Vymenoval zásady pri práci 
s el. náradím. 

Vysvetlil postup pri prvej 
pomoci. 

Uviedol zásady  pri meraní 
základných el. veličín. 

Frontálne 
ústne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
 
Didaktický test 
 

Zásady pri práci s el. náradím 1 

Prvá pomoc pri úraze el. 
prúdom 

1 

Meranie el. veličín 1 
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AUTOMOBILY 

 
Charakteristika  
Cieľom predmetu je zoznámiť ţiakov so základným konštrukčným prevedením ,princípom činnosti 
jednotlivých častí cestných motorových vozidiel. 
Obsahom predmetu v prvom ročníku sú základné informácie o cestných motorových vozidlách 
s ohľadom na vývoj, bezpečnosť, hospodárnosť prevádzky a ochranu ţivotného prostredia. 
Cieľové vedomosti predmetu spočívajú v poznaní základných konštrukčných častí automobilu, jeho 
skupín, spôsob a princíp ich fungovania. Vedomosti o histórii automobilov poskytuje základ 
pochopenia fungovania jednotlivých častí automobilu, vedieť obdobie ich vzniku, vývoj jednotlivých 
komponentov, čo umoţní vytvoriť ucelené a didakticky usporiadaný systém základných vedomostí 
o automobile. 
Cieľové zručnosti spočívajú v schopnostiach uplatňovať tieto vedomosti pri procese výroby 
automobilov, vedieť rozpoznať konštrukčné skupiny a prvky automobilu, vedieť popísať ich vlastnosti 
a účel pouţitia v motorovom vozidle. V jednotlivých tematických celkoch sa budú ţiaci postupne 
oboznamovať so základnými poznatkami o konštrukcii automobilov a o ich jednotlivých podskupinách. 
Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať príslušné práce na 
špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch pri hromadnej výrobe automobilov, 
automobilových komponentov a automobilového príslušenstva. 
V predmete sa zaoberá týmito obsahmi:  

- Zastávanie pracovných pozícii v procese hromadnej výroby automobilov, automobilových 
komponentov a automobilového príslušenstva. 

- Dodrţiavanie pracovnej a technologickej disciplíny v procese hromadnej výroby automobilov, 
automobilových komponentov a príslušenstva. 

- Prácu vo veľkých sociálnych skupinách v procese hromadnej výroby automobilov, 
automobilových komponentov a automobilového príslušenstva. Riešia sa úlohy z praxe. 

Z hľadiska medzipredmetových vzťahov predmet nadväzuje na strojníctvo, materiály, fyzika, odborný 
výcvik, ekonomika.  
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
Cieľom vyučovania automobilov na všetkých stupňoch vzdelávania je získanie pozitívneho vzťahu 
k autám,  výchova mysliaceho človeka, ktorý bude vedieť pouţívať vedomosti z automobilov  v 
rôznych ţivotných situáciách (v odbornej zloţke vzdelávania, v ďalšom štúdiu, v osobnom ţivote, v 
budúcom zamestnaní, vo voľnom čase apod.). Štúdium automobilov rozvíja u ţiaka schopnosť 
orientovať sa v prírodných, technických a ekonomických javoch, vnímať súvislosti medzi nimi a riešiť 
úlohy z praxe. Automobily umoţňujú prechod od kvalitatívneho ku kvantitatívnemu pozorovaniu. 
Automobily  sa významne podieľajú na rozvoji intelektuálnych schopností ţiakov, predovšetkým v ich 
logickom myslení, vytváraní úsudku a schopnosti abstrakcie. 
Vzdelávanie smeruje k tomu, aby ţiaci zvládli: 

- čítať s porozumením text, uţívať správne  terminológie a symboliky, 
- porozumieť obsahu potrebných odborných  pojmov a vzťahov medzi nimi, pouţiť ich pri riešení 

úloh a problémov, 
- pouţívať beţné metódy a postupy, pre riešenie konkrétnych situácií vedieť  vybrať vhodné a 

optimálne z nich, 
- prevádzať v praktických úlohách jednoduché výpočty z pamäti- pouţívať  beţné pomôcky, 
- rozvíjať priestorovú predstavivosť, 
- analyzovať zadanú úlohu, postrehnúť v nej problém, úlohu vyriešiť, 
- previesť odhad a kontrolu správnosti výsledkov, 
- formulovať  myšlienky slovne a písomne, 
- získavať informácie z rôznych zdrojov (odbornej literatúry a internetu), triediť ich,     

analyzovať, pri riešení problému postupovať prehľadne a systematicky. 
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V efektívnej oblasti smeruje  vzdelávanie k tomu, aby ţiaci získali: 
- pozitívni postoj k automobilom a záujem o ich aplikácie, 
- motiváciu k celoţivotnému vzdelávaniu, 
- dôveru vo vlastné schopnosti a precíznosť pri práci, 
- vzťah k automobilom ako súčasť kultúry (pripomínaním významných osobností a medzníkov 

histórie vedy). 
Všeobecné ciele: 

- zastávanie pracovných pozícií pri hromadnej výrobe automobilov, automobilových 
komponentov a príslušenstva, 

- dodrţiavanie pracovnej a technologickej disciplíny v procese hromadnej výroby automobilov, 
automobilových komponentov a príslušenstva, 

- prácu vo veľkých sociálnych skupinách v procese hromadnej výroby automobilov, 
automobilových komponentov a príslušenstva, 

- štandardné opravy cestných motorových vozidiel, pri štandardnom vybavení dielní s vyuţitím 
detailných informácií z technickej dokumentácii výrobcov, 

- správnu voľbu pracovného postupu, prípravných prác a pouţitie štandardnej diagnostickej a 
opravárenskej techniky, 

- nadobudnú schopnosti potrebné pre výskumnú prácu,  
- budú rozvíjať svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, sebakritickosť a      

snaţiť sa o sebavzdelávanie.    
Špecifické ciele: 

- pouţívať správnu terminológiu, uvádzať časti automobilu, 
- popísať časti karosérie, určiť časti podvozku, 
- popísať úlohu rámu, určiť druhy rámov 
- pohovoriť o odpruţení  vozidiel, popísať druhy pruţenia ich  časti a činnosť,    
- popísať teleskop, jeho časti a činnosť,    
- vysvetliť účel náprav na vozidle, druhy a ich činnosť, 
- označiť druhy pneumatík, 
- popísať úlohu bŕzd, určiť druhy brzdových systémov, popísať časti a činnosť brzdových 

systémov, 
- vysvetliť princíp činnosti pneumatických bŕzd, 
- charakterizovať riadenie, určiť jeho druhy, 
- popísať účel prevodového mechanizmu,  
- popísať vyuţitie spojky v automobile, rozdeliť spojky,  
- charakterizovať časti lamelovej spojky, vysvetliť činnosť spojky,  
- definovať vyuţitie prevodovky v automobile, vysvetliť činnosť prevodoviek,  
- popísať  vyuţitie elektrotechniky v prevodovkách, 
- pohovoriť o spojovacích hriadeľoch a kĺboch, pohovoriť o nových moderných prevodových 

systémoch,  
- pohovoriť o význame rozvodovky v aute,  
- určiť časti rozvodovky, definovať činnosť diferenciálu, charakterizovať vyuţitie diferenciálu.  

 
Formy vyučovania 
Sociálne formy: 

- frontálna práca, 
- individuálna práca, 
- skupinová práca. 

Metodické formy: 
- výkladové formy - rozprávanie, prednáška, objasňovanie opis, 
- dialogické formy – rozhovor, diskusia, ukáţky predmetov, videí, 
- demonštračné formy - demonštrácia postupu činnosti, ukáţky riešenia úloh,  
- formy samostatnej práce ţiakov - samostatné štúdium, diskusia medzi študentmi; cvičenie: 

experimentálne a teoretické; písomné a grafické práce (riešenie testu, práca na cvičeniach, 
príprava referátu, 
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Metódy vyučovania:  
- motivácia, 
- výkladovo-ilustratívna metóda (osvojovanie poznatkov hotovým informovaním), 
- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobov činností napodobovaním), 
- metóda problémovo – výkladová (osvojovanie poznatkov zdôvodňovaným informovaním), 
- heuristická metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti etapovitým riešením problému), 
- výskumná metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením 

problému). 
 
Postupy kontroly a hodnotenia ţiakov 
Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto 
ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava  testov, cieľových otázok pre 
skupinové práce, praktické cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
celkov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov 
v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Ţiaci 
budú s nimi oboznámení aţ po absolvovaní didaktického testu. Ţiak má moţnosť didaktický test 
opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa 
dohodne medzi skúšajúcim a ţiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia ţiaka. 
Učiteľ priebeţne hodnotí slovne nadobudnuté vedomostí a zručností ţiakov a motivuje ich na kaţdej 
hodine. Prihliada k učebnému štýlu ţiaka a na vypracovanie testu a cvičení mu vyhradí potrebný čas.  
 
Vyučovacie stratégie umoţnia rozvíjať kľúčové kompetencie ţiakov - spôsobilosť interaktívne 
pouţívať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a 
cudzom jazyku: 

- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,  
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,  
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,  
- kriticky hodnotiť získané informácie,  
- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,  
- overovať a interpretovať získané údaje,  
- pracovať s elektronickou poštou,  
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami na 

profesionálnej úrovni. 
 
Prierezové témy 
Environmentálna výchova: 

- šetriť školský majetok, ovládať správny postup pri vyraďovaní nefunkčnej techniky, likvidácií a 
skladovaní odpadu, recyklácia súčiastok, 

- vedieť hodnotiť objektívnosť a závaţnosť informácií o stave ţivotného prostredia a 
komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská, 

- vyuţívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní 
informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému ţivotnému štýlu a k vnímaniu 
estetických hodnôt prostredia, 

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 
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-  

Názov predmetu Automobily 

Časový rozsah výučby 1,5 hodiny týţdenne, spolu 49 vyučovacích hodín 

Ročník Prvý 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Základné poznatky Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca 
ţiakov 
Skupinová práca 
ţiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia  

Podvozok 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca 
ţiakov 
Skupinová práca 
ţiakov 
Práca s knihou 

Prevodový mechanizmus 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca 
ţiakov 
Skupinová práca 
ţiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia  

 
Učebné zdroje: 
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 

kniţnica, ... 

Základné poznatky Jan-Ţdanský: 
Automobily 1 – 
Podvozky 
Pilárik: 
Automobily 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
 

Literatúra 
 
FIAT 

Internet  
 

Podvozok Jan-Ţdanský: 
Automobily 1 – 
Podvozky 
Pilárik: 
Automobily 
 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
  

FIAT 
Tlmiče 
Brzdy 
Riadenie 

Internet  
 

Prevodový 
mechanizmus  

Pilárik: 
Automobily 
Jan-Ţdanský: 
Automobily 2 –Prevody 
Freiwald: 
Diagnostika a opravy 
automobilov I. 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
 

Lamely 
FIAT 
Prevodovka 
Rozvodovka 
Klby 

Internet 
CD 
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ROČNÍK: PRVÝ 

Rozpis učiva predmetu:  AUTOMOBILY 
1,5 hodina týţdenne, 

spolu 49 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
Metódy 

hodnotenia 
Prostriedky 
hodnotenia 

I. Základné poznatky 5  Ţiak má: Ţiak:   

Úvod do predmetu 
Rozdelenie cestných vozidiel 
Konštrukčné časti automobilov 
a koncepcie 
Karosérie automobilov podľa účelu a 
tvaru 

1 
1 
2 
 
1 
 

 
fyzika 

strojníctvo 
materiály 

 

Pouţívať správnu terminológiu 
Uvádzať časti automobilu 
Popísať časti karosérie 

 

Správne pouţíva 
terminológiu 

Vhodne uviedol časti 
automobilu 

Vedel  popísať druhy 
karosérií 

Písomné 
skúšanie 
Kontrolná 

práca 
 

Didaktický 
test 

Praktické 
cvičenie 

Skupinová 
práca 

II. Podvozok 
19  

Ţiak má: Ţiak:   

Časti podvozku 
Rámy - účel 
Rámy - druhy, materiál 
Odpruţenie vozidiel - účel 
Druhy pruţenia - časti, činnosť 
Teleskopický tlmič - zloţenie, činnosť 
Nápravy -  účel, druhy, zloţenie, 
činnosť 
Kolesá a pneumatiky - druhy, 
označovanie 
Brzdy- účel, druhy, mechanických 
bŕzd 
Hydraulické brzdy - časti, činnosť - 
ABS, ASR, BAS 
Pneumatické brzdy- časti, činnosť 
Riadenie - účel, druhy 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 

 
fyzika 

ekonomika 
strojníctvo 
materiály 

Určiť časti podvozku 
Popísať úlohu rámu 
Určiť druhy rámov 

Pohovoriť o odpruţení 
Vozidiel 

Popísať druhy pruţenia ich 
Časti a činnosť 

Popísať teleskop, jeho časti 
A činnosť 

Vysvetliť účel náprav na vozidle, 
druhy a ich činnosť 

Označiť druhy pneumatík 
Popísať úlohu bŕzd, určiť druhy 

brzdových systémov 
Popísať časti a činnosť brzdových 

systémov 
Vysvetliť princíp činnosti 

Pneumatických bŕzd 
Charakterizovať riadenie, určiť 

jeho druhy 

Určil časti podvozku 
Popísal úlohu rámu 
Určil druhy rámov 

Pohovoril o odpruţení 
vozidiel 

Popísal druhy pruţenia ich 
časti a činnosť 

Popísal teleskop, jeho časti 
a činnosť 

Vysvetlil účel náprav na 
vozidle, druhy a ich činnosť 
Označil druhy pneumatík 
Popísal úlohy bŕzd, určil 

druhy brzdových systémov 
Popísal časti a činnosť 
brzdových systémov 

Vysvetlil princíp činnosti 
pneumatických bŕzd 

Charakterizoval riadenie, 
určil jeho druhy 

Písomné 
skúšanie 

 
Kontrolná 

práca 
 
 

Ústne 
skúšanie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ústne 
skúšanie 

Praktické 
cvičenie 

 
Skupinová 

práca 
 
 

Praktické 
cvičenie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praktické 
cvičenie 
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III. Prevodový mechanizmus 25 
 

Ţiak má: Ţiak:   

Prevodový mechanizmus  - účel, 
časti 
Spojky - účel, rozdelenie 
Lamelové spojky - zloţenie, činnosť 
Prevodovky - účel, rozdelenie 
Prevodovka - trojhriadeľová so 
synchronizáciou, časti, činnosť 
Prevodovka - dvojhriadeľová so 
synchronizáciou, časti, činnosť 
Elektronicky riadená prevodovka 
Spojovacie hriadele a kĺby - účel, 
druhy 
Kĺbové hriadele - časti, uchytenie 
Kĺby, účel, druhy, 
Rozvodovky - účel, časti, činnosť 
Diferenciál- účel, časti, činnosť, 
diferenciál 
Pohon všetkých kolies - druhy, časti. 

2 
 
2 
2 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 
 
1 
2 
2 
2 
 
2 

fyzika 
ekonomika 
strojníctvo 
materiály 

 

Popísať účel prevodového 
mechanizmu 

Popísať vyuţitie spojky 
v automobile 

Rozdeliť spojky 
Charakterizovať časti 

lamelovej spojky 
Vysvetliť činnosť spojky 

Definovať vyuţitie prevodovky 
v automobile 

Vysvetli činnosť prevodoviek 
Popísať  vyuţitie 
elektrotechniky 
v prevodovkách 

Pohovoriť o spojovacích 
hriadeľoch a kĺboch Pohovoriť 

o nových moderných 
prevodových systémoch 

Pohovoriť o význame rozvodovky 
v aute 

Určiť časti rozvodovky 
Definovať činnosť diferenciálu 

Charakterizovať vyuţitie 
diferenciálu 

Popísal účel prevodového 
mechanizmu 

Popísal vyuţitie spojky 
v automobile 

Rozdelil spojky 
Charakterizoval časti 

lamelovej spojky 
Vysvetlil činnosť spojky 

Definoval vyuţitie 
prevodovky v automobile 

Vysvetlil činnosť prevodoviek 
Popísal vyuţitie 
elektrotechniky 
v prevodovkách 

Pohovoril o spojovacích 
Hriadeľoch a kĺboch 
Pohovoril o nových 

prevodových systémoch 
Pohovoril o rozvodovke 

Definoval diferenciál 
 
 

Písomné 
skúšanie 
Kontrolná 

práca 
 
 

Ústne 
skúšanie 

 
 
 
 

Ústne 
skúšanie 

 
 

Kontrolná 
práca 

 

Neštandard
izovaný 

didaktický 
test 

 
Praktické 
cvičenie 

 
 

Skupinová 
práca 

 
 

Praktické 
cvičenie 

Skupinová 
práca 

 
Praktické 
cvičenie 
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MATERIÁLY VO VÝROBE AUTOMOBILOV 

 

Charakteristika predmetu 
Učivo vyučovacieho predmetu materiály vo výrobe automobilov  poskytuje ţiakom základné vedomosti 
a zručnosti o stavbe látok, metódach riadenia vlastností technických materiálov, t. j. technologických 
vlastností, ocele, liatiny, neţelezných kovov a nekovových materiálov. 
Ţiaci v predmete získajú poznatky o stavbe látok, metódach riadenia vlastností technických 
materiálov, ďalej získajú poznatky o najvýznamnejších, najperspektívnejších a najuniverzálnejších 
technologických procesoch. 
Ţiaci získavajú zručnosti pri pouţívaní strojárskych materiálov so zreteľom na ich vlastnosti a spôsob 
spracovania a pri pouţívaní jednotlivých technologických postupov so zreteľom na technické 
a ekonomické poţiadavky. 
Vyučujúci dopĺňa výklad ukáţkami jednotlivých materiálov a súčiastok  pouţívaných  v strojárstve, 
pouţíva  tabuľky  a  katalógy  s údajmi  pre  posúdenie  vlastností  jednotlivých  materiálov. Uplatňuje 
medzi predmetové vzťahy a spolupracuje s majstrami praktického vyučovania. Vyučujúci bude viesť 
ţiakov k návyku pouţívať technické tabuľky a grafy tak, aby sa naučili pracovať s učebnicou a  
technickou  literatúrou.   
Aktivizuje  všetkých  ţiakov, motivuje ich počas výučby a v súlade s charakterom preberaného učiva 
vyuţíva progresívne vyučovacie metódy, moderné prostriedky a pomôcky. 
Otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj starostlivosť o ţivotné prostredie sú súčasťou 
vyučovania a preto sa s nimi musí vyučujúci zaoberať v príslušných súvislostiach. 
Odborný predmet je medzi predmetovo viazaný s ostatnými odbornými predmetmi. Z hľadiska medzi 
predmetových vzťahov predmet nadväzuje na strojníctvo, fyzika, automobily, technické kreslenie, 
technológia opráv automobilov, odborný výcvik. Vyučuje sa s dotáciou 1 hodina v prvom aj druhom 
ročníku štúdia. 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
Cieľom predmetu je poskytnúť komplexné poznatky z oblasti progresívnych vývojových trendov 
technických materiálov strojárskom priemysle. Študent získa komplexné poznatky z oblasti najnovších 
výrobných technológií, ktoré sa uplatňujú v strojárstve, s dôrazom na environmentálne aspekty. 
Cieľové vedomosti z predmetu sú : 

- osvojenie si všeobecných poznatkov o súvislostiach vlastností látok a ich zloţenia 
- vo vedomostiach o stavbe látok pouţívaných v strojárskom priemysle, 
- v metódach , ktoré umoţňujú riadiť vlastnosti strojárskych materiálov, 
- v poznatkoch o najnovších materiáloch pouţívaných na výrobu automobilov. 

Cieľové zručnosti z predmetu sú : 
- vo výbere vhodného materiálu so zreteľom na ich vlastnosti a spôsob opracovania, 
- vo výbere vhodných materiálov so zreteľom na technické alebo ekonomické poţiadavky. 

 
Ţiaci majú : 
- vymenovať druhy vlastností technických materiálov, 
- charakterizovať fyzikálne vlastnosti materiálov, 
- charakterizovať mechanické vlastnosti materiálov, 
- charakterizovať chemické vlastnosti materiálov, 
- charakterizovať technologické vlastnosti materiálov, 
- popísať metódy skúšok vlastností materiálov, 
- rozlíšiť nedeštruktívne a deštruktívne skúšky vlastností materiálov, 
- rozdeliť a opísať kovové technické materiály, 
- vysvetliť výrobu surového ţeleza, 
- popísať výrobu ocele, rozdelenie a pouţitie ocelí, 
- charakterizovať liatinu, rozdelenie a jej pouţitie,  
- rozlíšiť ţelezné a neţelezné kovy, 
- vymenovať a opísať jednotlivé neţelezné kovy najčastejšie pouţívané v praxi, 
- objasniť význam a základné druhy nekovových materiálov, 
- charakterizovať nekovové materiály, 
- charakterizovať technickú gumu a technické sklo, 
- rozdeliť a opísať plasty 
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- popísať kombinované materiály 
- vysvetliť druhy a účel prísad 
- charakterizovať elektrotechnický uhlík 
- vysvetliť úlohu a druhy polovodičov 
- popísať materiály pre magnetické obvody 
- charakterizovať izolačné materiály 
- popísať elektrolity 
 
Formy vyučovania: 
 Sociálne formy: 

- frontálna práca, 
- individuálna práca, 
- skupinová práca. 

Metodické formy: 
- výkladové formy - rozprávanie, prednáška, objasňovanie opis, 
- dialogické formy – rozhovor, diskusia, ukáţky predmetov, videí, 
- demonštračné formy - demonštrácia postupu činnosti, ukáţky riešenia úloh,  
- formy samostatnej práce ţiakov - samostatné štúdium, diskusia medzi študentmi; cvičenie: 

experimentálne a teoretické; písomné a grafické práce (riešenie testu, práca na cvičeniach, 
príprava referátu, 
 

Metódy vyučovania:  
- motivácia, 
- výkladovo-ilustratívna metóda (osvojovanie poznatkov hotovým informovaním), 
- reproduktívna metóda (osvojovanie spôsobov činností napodobovaním), 
- metóda problémovo – výkladová (osvojovanie poznatkov zdôvodňovaným informovaním), 
- heuristická metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti etapovitým riešením problému), 
- výskumná metóda (osvojovanie skúseností z tvorivej činnosti samostatným riešením problému 

 
 

Postupy kontroly a hodnotenia ţiakov 
Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto 
ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava  testov, cieľových otázok pre 
skupinové práce, praktické cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
celkov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov 
v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Ţiaci 
budú s nimi oboznámení aţ po absolvovaní didaktického testu. Ţiak má moţnosť didaktický test 
opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa 
dohodne medzi skúšajúcim a ţiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia ţiaka. 
Učiteľ priebeţne hodnotí slovne nadobudnuté vedomostí a zručností ţiakov a motivuje ich na kaţdej 
hodine. Prihliada k učebnému štýlu ţiaka a na vypracovanie testu a cvičení mu vyhradí potrebný čas.  
 
Vyučovacie stratégie umoţnia rozvíjať kľúčové kompetencie ţiakov - spôsobilosť interaktívne 
pouţívať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a 
cudzom jazyku. 
Absolvent má:  

- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,  
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,  
- riešiť beţné matematické príklady a rôzne situácie,  
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,  
- overovať a interpretovať získané údaje. 
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Prierezové témy 
Environmentálna výchova: 

- šetriť školský majetok, ovládať správny postup pri vyraďovaní nefunkčnej techniky, likvidácií a 
skladovaní odpadu, recyklácia súčiastok, 

- vedieť hodnotiť objektívnosť a závaţnosť informácií o stave ţivotného prostredia a 
komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská, 

- vyuţívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní 
informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému ţivotnému štýlu a k vnímaniu 
estetických hodnôt prostredia, 

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 
- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému ţivotnému štýlu a k vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia, 
- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

 

Názov predmetu Materiály vo výrobe automobilov 

Časový rozsah výučby 1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník Prvý 

Stratégia vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania:  

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Technologické vlastnosti 
materiálov 

Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna-riadený rozhovor 
Heuristická- rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca ţiakov 
Skupinová práca ţiakov 
Práca s knihou 

Ocele Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna-riadený rozhovor 
Heuristická- rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca ţiakov 
Skupinová práca ţiakov 
Práca s knihou 

Liatiny Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna-riadený rozhovor 
Heuristická- rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca ţiakov 
 

Neţelezné kovy Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna-riadený rozhovor 
Heuristická- rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca ţiakov 
Skupinová práca ţiakov 
Práca s knihou 

Nekovové materiály Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna-riadený rozhovor 
Heuristická- rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca ţiakov 
Skupinová práca ţiakov 
Práca s knihou 
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Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje: 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
/internet, 

kniţnica... 

Technologické 
vlastnosti materiálov 

Milan Iţo: Elektrotechnické 
materiály 

Pietriková, A., Somora, M.: 
Vývojové trendy materiálov pre 

hrubé vrstvy, vedecká monografia, 
1998, ISBN 80-7099-316-2., S.: 

Dataprojektor 
PC 

tabuľa 
videotechnika 

technické 
tabuľky 

internet 
CD-zdroje 

 

Ocele Milan Iţo: Elektrotechnické 
materiály 

Pietriková, A., Somora, M.: 
Vývojové trendy materiálov pre 

hrubé vrstvy, vedecká monografia, 
1998, ISBN 80-7099-316-2., 

Dataprojektor 
PC 

tabuľa 
videotechnika 

technické 
tabuľky 

internet 
CD-zdroje 

 

Liatiny Milan Iţo: Elektrotechnické 
materiály 

Pietriková, A., Somora, M.: 
Vývojové trendy materiálov pre 

hrubé vrstvy, vedecká monografia, 
1998, ISBN 80-7099-316-2. 

Dataprojektor 
PC 

tabuľa 
videotechnika 

technické 
tabuľky 

internet 
CD-zdroje 

 

Neţelezné kovy Milan Iţo: Elektrotechnické 
materiály 

Pietriková, A., Somora, M.: 
Vývojové trendy materiálov pre 

hrubé vrstvy, vedecká monografia, 
1998, ISBN 80-7099-316-2. 

Dataprojektor 
PC 

tabuľa 
videotechnika 

technické 
tabuľky 

internet 
CD-zdroje 

 

Nekovové materiály Milan Iţo: Elektrotechnické 
materiály 

Pietriková, A., Somora, M.: 
Vývojové trendy materiálov pre 

hrubé vrstvy, vedecká monografia, 
1998, ISBN 80-7099-316-2. 

Dataprojektor 
PC 

tabuľa 
videotechnika 

technické 
tabuľky 

internet 
CD-zdroje 
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ROČNÍK: PRV 

Rozpis učiva predmetu:    MATERIÁLY V AUTOMOBILOVEJ VÝROBE 
1 hodina týţdenne, 

spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia Témy: 

I.Technologické vlastnosti látok 6  Ţiak má: Ţiak:   

Základné pojmy a terminológia 1 Odborný výcvik 
Strojníctvo 2.r. 

Technické 
kreslenie 1.r 
Matematika 

Fyzika 
Automobily 

Charakterizovať vlastnosti 
materiálov 

Objasniť stavbu látok 
Vymenovať druhy 

materiálov 
Popísať vlastnosti kovov a 

zliatin 
Charakterizovať jednotlivé 

skúšky materiálov 

Charakterizoval vlastnosti 
materiálov 

Objasnil stavbu látok 
Vymenoval druhy 

materiálov 
Popísal vlastnosti kovov 

a zliatin 
Charakterizoval jednotlivé 

skúšky materiálov 

Písomné 
skúšanie 

 
 
 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Didakticý 
test 

 
 
 

Ústne 
odpovede 

Základné vlastnosti materiálov 1 

Tvárnosť materiálov 1 

Zvariteľnosť materiálov 1 

Obrábateľnosť materiálov 1 

Rezateľnosť materiálov 1 

II. Ocele 7  Ţiak má: Ţiak:   

Výroba ocelí  1 Odborný výcvik 
Strojníctvo 2.r. 

Technické 
kreslenie 1.r 
Matematika 

Fyzika  
Automobily 

Vymenovať rozdelenie 
ocelí 

Popísať pojem skujňovania 
Pohovoriť o konvertore 
Vymenovať ocelí a jej 

druhy 
Charakterizovať jednotlivé 

druhy, vlastností 

Vymenoval rozdelenie 
ocelí 

Popísal pojem 
skujňovania 

Pohovoril o konvertore 
Vymenoval ocelí a jej 

druhy 
Charakterizoval jednotlivé 

druhy, vlastností 

Písomné 
skúšanie 

 
 
 
 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Skupinová 
písomná 

práca 
Rozdelenie ocelí 2 

Označovanie ocelí 2 

Vlastnosti ocelí 1 

Pouţitie jednotlivých druhov ocelí 1 
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III. Liatiny 5  Ţiak má: Ţiak:   

Rozdelenie liatin 1 Odborný výcvik 
Strojníctvo 2.r. 

Technické 
kreslenie 1.r 
Matematika 

Fyzika 

Rozdeliť druhy liatin 
 

Popísať vlastnosti liatin, ich 
výrobu a pouţitie 

Popísať vlastnosti liatin a 
jeho výrobu a pouţitie 

Rozdelil druhy liatin 
 

Popísal vlastnosti liatin, 
ich výrobu a pouţitie 

Popísal vlastnosti liatin a 
jeho výrobu a pouţitie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Neštandari-
zovaný 

didaktický 
test 

Označovanie liatin 1 

Vlastnosti liatin 1 

Druhy liatin 1 

Pouţitie liatin 1 

IV. Neţelezné kovy 6  Ţiak má: Ţiak:   

Druhy 1 Odborný výcvik 
Strojníctvo 2.r. 

Technické 
kreslenie 1.r 
Matematika 

Fyzika 
Automobily 

Vysvetliť podstatu 
neţelezných kovov 

Pohovoriť o jeho 
tech.pouţití 

Objasniť význam 
neţelezných kovov 

Charakterizovať  
neţelezné kovy 

Vysvetlil podstatu 
neţelezných kovov 

Pohovoril o jeho 
tech.pouţití 

Objasnil význam 
neţelezných kovov 

Charakterizovať  
Neţelezné kovy 

Písomné 
skúšanie 

 
Ústne 

frontálne 
skúšanie 

Didakticý 
test 

 
 
 

Ústne 
odpovede 

 

Hliník - vlastnosti, zliatiny, pouţitie 1 

Meď -  vlastnosti, zliatiny, pouţitie 1 

Nikel ,cín - vlastnosti, zliatiny, pouţitie 1 

Olovo, zinok - vlastnosti, zliatiny, pouţitie 1 

Iné technické kovy 1 

V. Nekovové materiály  9  Ţiak má: Ţiak:   

Rozdelenie nekovových materiálov 1 Odborný výcvik 
Strojníctvo 2.r. 

Technické 
kreslenie 1.r 
Matematika 

Fyzika 
Automobily 

Vysvetliť vlastnosti 
jednotlivých nekovových 

materiálov 
 
 

Vysvetlil vlastnosti 
jednotlivých nekovových 

materiálov 
 

Písomné 
skúšanie 

 
Ústne 

frontálne 
skúšanie 

Didakticý 
test 

 
 
 

Ústne 
odpovede 

 

Plasty – výroba, vlastnosti 1 

Plasty – druhy, pouţitie 1 

Lepidlá – druhy, pouţitie 1 

Textil – zloţenie, pouţitie 1 

Koţa - vlastnosti, pouţitie 1 

Sklo - zloţenie, vyuţitie 1 

Guma - materiál, pouţitie 1 

Iné nekovové materiály 1 
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Technológia výroby automobilov 

 
Stratégia vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 

Názov témtického celku Metódy Formy práce 

Klampiarske práce Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna-riadený rozhovor 
Heuristická- rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca ţiakov 
Skupinová práca ţiakov 
Práca s knihou 

Lakovnícke práce Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna-riadený rozhovor 
Heuristická- rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca ţiakov 
Skupinová práca ţiakov 
Práca s knihou 

 
Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje: 
 

Názov témtického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
/internet, 
kniţnica... 

Klampiarske práce  Śvagr:Technológia 
ručného spracovania 
kovov. 

dataprojektor 
PC 
tabuľa 
videotechnika 

technické 
tabuľky,odborná 

literatúra 

internet 
CD-zdroje 
 

Lakovnícke práce  Śvagr: Technológia 
ručného spracovania 
kovov. 

dataprojektor 
PC 
tabuľa 
videotechnika 

technické 
tabuľky, 

odborná literatúra 

internet 
CD-zdroje 
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ROČNÍK: PRVY 
 

Rozpis učiva predmetu: Technológia výroby automobilov 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Klampiarske práce 15  Ţiak má: Ţiak:   

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci 
Spojovanie dráţkovaním, lepením 
Mäkké a tvrdé spájkovanie 
Skrutkové a nitové spoje 
Ručné tvárnenie plechu 
Mechanické a chemické očistenie 
Ochrana proti korózii 
Zváranie-podstata, druhy 
Zváranie plameňom, postup, 
pomôcky 
Zváranie el. oblúkom, postup, 
pomôcky 
Zváranie el. odporom, postup, 
pomôcky, druhy 
Poloautomatické a automatické 
zváranie 
 

1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Technológia ručného 
spracovania kovov, 
strojárska technológia, 
automobily, technológia 

 
Opísať druhy spojov 
 
 
Vysvetliť spájkovanie 
 
 
 
Definovať technologické 
postupy 
 
 
Popísať druhy zvárania 

Pre dosiahnutie 
vyhovujúceho výsledku v 
rámci tematického celku, 
je potrebné a 
postačujúce splniť 
jednotlivé vzdelávacie 
výstupy pre kaţdý z 
uvedených tematických 
celkov 

Písomné skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 

Didaktický 
test 
 
 
 
Ústne 
odpovede 
Neštandari-
zovaný 
didaktický 
test 

Lakovnícke práce 18      
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ODBORNÝ VÝCVIK 

 

Odborný výcvik v učebnom odbore  2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby umoţní 
ţiakom získať odborné vedomosti, zručnosti a návyky, potrebné k začleneniu ţiakov do procesu 
výroby v automobilovom priemysle. 
Učivo je organizované tak, aby bola zachovaná zásada od jednoduchého k zloţitejšiemu s ohľadom 
na dispozíciu  ţiakov.  V záujme  zabezpečenia týchto  poţiadaviek   je  nevyhnutné vyuţívať   
medzi predmetové vzťahy, prekonávať relatívnu izolovanosť vyučovacích predmetov, vyvolanú 
špecializáciou jednotlivých disciplín. Pri organizácii vyučovacieho procesu, popri zachovávaní 
predností špecializácie vyučovacích  predmetov,  logickej  stavby  učiva, utvárajú  tieto  predmety  
prostredníctvom   medzi predmetových vzťahov aj jednotu teoretickej a praktickej prípravy. Majster 
odbornej výchovy alebo inštruktor za účinnej pomoci a spolupráce vyučujúcich odborných 
predmetov, má viesť ţiakov k tomu, aby si relatívne oddelené poznatky vedeli skĺbiť do jednoliateho 
celku. 
Výučba predmetu v systéme duálneho vzdelávania na výkon povolania sa môţe realizovať  priamo 
u zamestnávateľa, na pracovisku praktického vyučovania alebo v dielni  (SOŠ), pokiaľ neprekročí 
40% z celkového počtu hodín, alebo na pracovisku praktického vyučovania iného zamestnávateľa, 
ktorý udelil súhlas. 
Učebná osnova 1. ročníka  je zameraná  na zvládnutie  najdôleţitejších pracovných  operácií  
ručného spracovania kovov. Ďalej pokračuje základné vzdelávanie zo zameraním na základné 
klampiarske a lakovnícke úkony, základy opráv elektroinštalácie motorových vozidiel, základy 
strojového obrábania a montáţ a demontáţ častí motorových vozidiel. Obsahom je praktická 
činnosť – práca  na zadaných úlohách. Tým sa vytvárajú podmienky pre lepšie zvládnutie 
náročného učiva vo vyšších ročníkoch. 
Učebná osnova 2. ročníka je rozdelená do troch častí výrobného procesu výroby automobilov - 
lisovňa, karosáreň a výroba a montáţ samotnej karosérie automobilu. Posledná časť je zameraná 
na opravy karosérií osobných automobilov vo výrobnom procese. 
Učebná osnova 3. ročníka nadväzuje na výrobný proces automobilu z druhého ročníka. Tento 
pokračuje montáţou motora a jeho komponentov a montáţou elektrického rozvodu. V poslednej 
časti sa odborný výcvik zameria na autolakovnícke práce, ktoré sú tieţ súčasťou výrobného procesu 
výroby automobilov. Súborná práca preverí pripravenosť ţiakov na zvládnutie záverečnej skúšky. 
V priebehu osvojovania kaţdého tematického celku pri nácviku a upevňovaní zručností a návykov 
sa musí vţdy začleniť oboznámenie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pri prechode na nové 
pracovisko je majster odbornej výchovy alebo inštruktor povinný vykonať inštruktáţ o bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a overiť si vedomosti ţiakov preskúšaním. 

 
Výchovno vzdelávacie ciele predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu odborný výcvik v učebnom odbore H 2488 mechanik špecialista 
automobilovej výroby je poskytnúť ţiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií o návykoch, 
javoch, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, 
zručnosti a kľúčové kompetencie vyuţiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a 
občianskom ţivote. Ţiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si odborné názvoslovie, 
dodrţiavať technologickú disciplínu, budú ovládať základné pravidlá bezpečnosti práce na strojoch a 
zariadeniach. Ţiaci nadobudnú presvedčenie o uţitočnosti teoretických poznatkov a praktických 
zručností, ţe odborný výcvik má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho 
praktického obsahu, ale aj z odhaľovania všeobecných princípov ţivota na zemi. Dokáţu aktívne 
vyuţívať prostriedky výpočtovej  techniky pri riešení veľmi jednoduchých úloh, súvisiacich s 
výrobným procesom. Výrobné prostriedky vie správne ošetrovať a udrţiavať v dobrom technickom 
stave. 

učebné osnovy 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Charakteristika 
predmetu 
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Všeobecné ciele 
Vedú ţiakov k tomu, aby: 

- si osvojili spoluprácu s inými ľuďmi pri riešení problémov, 
- sa naučili prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,  
- k riešeným pracovným povinnostiam pristupovali dôsledne a zodpovedne, 
- rozvíjali svoje kreatívne myslenie, integráciu a adaptabilitu, 
- zlepšovali svoje organizačné a komunikačné schopnosti, 
- vedeli konštruktívne diskutovať, ale hlavne  pozorne počúvať druhých,  
- konali samostatne pri práci a samostatne riešili beţné úlohy. 

Špecifické ciele: 
- budú schopní pracovať podľa odbornej terminológie typickej pre strojárstvo a ostatnú 

kovospracujúcu výrobu,  
- budú vedieť obsluhovať štandardné a mechanizované náradie pouţívané v strojárskom 

a automobilovom odvetví, 
- budú schopní  zvoliť správne technologické postupy montáţe, diagnostikovania, demontáţe a 

opráv strojov, zariadení, mechanizmov a ich komponentov, 
- budú vedieť spracovať základné druhy materiálov a polotovarov pouţívaných v strojárstve, 

poznať ich technologické vlastnosti, metódy tepelného spracovania a povrchových úprav, 
- budú ovládať pouţívanie meracích zariadení a prostriedkov, aplikovať ich v praxi, 
- budú schopní vyhodnotiť tieto výsledky, 
- budú schopní dodrţiavať pracovné operácie v poţadovanom rytme a v poţadovanej kvalite, 
- budú vedieť vysvetliť postup orientácie sa v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a 

technickej dokumentácie a ich pouţívanie v pracovných činnostiach,  
- budú vedieť vykonávať predpísané činnosti podľa zásad hygieny práce, bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci a ochrany ţivotného prostredia. 
 
Z hľadiska medzipredmetových vzťahov predmet nadväzuje na poznatky získané pri teoretickom 
odbornom vzdelávaní z nasledovných predmetov: technické kreslenie, strojníctvo, automobily, 
výpočtová technika v odbore, technológia výroby automobilov a materiály vo výrobe automobilov. 
 
Formy vyučovania: 

a) podľa počtu ţiakov - skupinové (kooperatívne) - vyučovanie skupiny ţiakov (na jedného 
majstra OV max. 12 ţiakov), 

b) podľa prostredia - výučba v špecializovaných priestoroch školy – školské dielne, zmluvné 
pracovisko - podnik, 

c) podľa dĺţky trvania - krátkodobé – vyučovacia hodina – dĺţka trvania 60 min., dlhodobé – 
exkurzia, výlet, výmenný pobyt v zahraničí, 

d) podľa druhu a obsahu činnosti - praktická činnosť (polytechnické vzdelávanie). 
 
Vyučovacie metódy: 

a) motivačné metódy:  
- motivačný rozhovor, 
- motivačná demonštrácia, 
- problém ako motivácia. 
b) expozičné metódy: 
- metóda priameho prenosu poznatkov(vysvetľovanie, výklad, opis, rozhovor), 
- metóda sprostredkovaného prenosu poznatkov (pozorovanie, predvádzanie, demonštrácia). 
c) metóda samostatnej práce: 
- praktická činnosť. 
d) metóda mimovoľného učenia. 

 
Hodnotenie výsledkov ţiakov 
Hodnotenie je trvalou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a dôleţitým prostriedkom pre 
splnenie výchovno-vzdelávacích úloh školy. Rozumieme ním porovnanie priebehu a výsledkov 
činnosti so stanovenými kritériami.  
Zameriavame sa hlavne na nasledovné kritériá: 

- spôsob osvojovania si poznatkov, zručností a návykov v odbornom výcviku, konečnú úroveň 
pripravenosti ţiakov v jednotlivých témach, súborných prácach a zloţitých pracovných 
činnostiach. Významnými ukazovateľmi sú samostatnosť a iniciatíva ţiakov, ochota plniť 
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zadané úlohy, dodrţiavanie pracovnej a technologickej disciplíny, dodrţiavanie zásad 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

- kvalita práce - pri hodnotení výrobku sa v nej odráţa presnosť, funkčnosť, celkový vzhľad, 
príp. iné poţiadavky, 

- čas potrebný na vykonanie zadanej úlohy - na začiatku osvojovania si zručností a návykov ide 
skôr o kvalitu práce a správne osvojenie si pracovných operácií. Časový faktor plní menšiu 
zloţku pri rozhodovaní resp. hodnotení výsledkov. 

 
V hodnotení ţiakov na odbornom výcviku vyuţívame hlavne ústne skúšanie a praktické skúšky 
spojené s hodnotením výrobkov. Samotná klasifikácia sa riadi podľa metodických pokynov pre 
hodnotenie a klasifikáciu stredných škôl, vyuţíva teda 5 - stupňové hodnotenie a v konečnom 
dôsledku prihliada na individuálne moţnosti a schopnosti jednotlivcov. Cieľom je pozitívne motivovať, 
aby si ţiaci vedome zvyšovali svoju snahu o získavanie nových vedomostí, zručností a návykov. 
 
Vyučovacie stratégie umoţnia rozvíjať kľúčovú kompetenciu ţiakov – spôsobilosť konať samostatne 
v spoločenskom a pracovnom živote, ktorá je 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 ţivota.  
Absolvent má:  

- reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,  
- porovnať beţné 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 moţností,  
- vysvetliť svoje ţivotné plány, záujmy a predsavzatia,  
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby,  
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.  

 
Prierezové témy 
Mediálna výchova: 

- mediálna prezentácia, publikovanie vlastných názorov a vlastnej zručnosti v súlade s 
morálkou a etikou, vyhľadávanie informácií o pracovných moţnostiach, 

- formovať schopnosť detí a mládeţe, kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať 
v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tieţ ich 
schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snaţiť sa ich 
zodpovedným prístupom eliminovať. 

Environmentálna výchova: 
- vyuţitie internetu na vyhľadávanie stránok o environmentalistike a ekológií - aktuálne 

informácie o emisiách, skleníkovom efekte, globálnom otepľovaní a ich vplyve na človeka, 
šetrenie materiálu, pohonných látok, vody a elektriky, spracovanie a triedenie odpadu, 

- poskytnúť ucelený pohľad na okolitú prírodu a ţivotné prostredie. 
Finančná gramotnosť: 

- nájsť, vyhodnotiť a pouţiť finančné informácie,  
- poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby, 
- orientovať sa v pojmoch – zabezpečenie ţivotných potrieb jednotlivca, autorské práva, 

licencia, internetbanking, 
- dodrţiavať licencie a autorské práva pri šírení informácií. 

 
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Názov predmetu Odborný výcvik 

Časový rozsah výučby 18 hodín týţdenne,  spolu  594 vyučovacích hodín 

Ročník Prvý 
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Stratégia vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania:  

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Úvod  Expozičná metóda -  výklad, opis 
Reproduktívna – riadený rozhovor 

Frontálna výučba 
Práca s učebnicou 

Pracovisko odborného 
výcviku 

Expozičná metóda -  výklad, opis 
Metóda sprostredkovaného prenosu 
poznatkov 

Frontálna výučba 
Skupinová práca ţiakov 

Ručné spracovanie kovov Expozičná metóda -  výklad  
Metóda sprostredkovaného prenosu 
poznatkov  
Metóda samostatnej práce 

Skupinová práca ţiakov 
Praktická činnosť 

Základné klampiarske práce Motivačná metóda 
Metóda samostatnej práce 

Individuálna  a skupinová 
práca ţiakov 
Praktická činnosť 

Základné lakovnícke práce Expozičná metóda -  výklad 
Metóda sprostredkovaného prenosu 
poznatkov  
Metóda samostatnej práce  

Frontálna výučba 
Skupinová práca ţiakov 
Praktická činnosť 

Základy opráv 
elektroinštalácie vozidla 

Expozičná metóda -  výklad Metóda 
sprostredkovaného prenosu 
poznatkov  
Metóda samostatnej práce  

Frontálna výučba 
Skupinová práca ţiakov 
Praktická činnosť 

Základy strojového obrábania Expozičná metóda -  výklad Metóda 
sprostredkovaného prenosu 
poznatkov  
Metóda samostatnej práce 

Frontálna výučba 
Skupinová práca ţiakov 
Praktická činnosť 

Montáţ a demontáţ 
motorových vozidiel 

Expozičná metóda -  výklad Metóda 
sprostredkovaného prenosu 
poznatkov  
Metóda samostatnej práce 

Frontálna výučba 
Skupinová práca ţiakov 
Praktická činnosť 

 
Učebné zdroje 
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
vyučovacie 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 

Úvod  

R. Gscheidle a kol.: 
Príručka pre 
automechanika, Praha 
2007. 

PC 
Dataprojektor 

Strojárske učebné 
pomôcky 

Internet 

Pracovisko 
odborného výcviku 

R. Gscheidle a kol.: 
Príručka pre 
automechanika, Praha 
2007. 

PC 
Dataprojektor 

Pomôcky potrebné 
pre vybavenie 
autodielne 

Internet 
Prezentác
ie 
Exkurzie 

Ručné spracovanie 
kovov 

R. Gscheidle a kol.: 
Príručka pre 
automechanika, Praha 
2007. 

Učebnica 
Tabuľa 

Pracovné náradie 
a nástroje 

Internet 
Učebnica 

Základné 
klampiarske práce 

J. Hilvert: Výkladový 
slovník automobilizmu, 
DLX s.r.o. 2007. 

 
Pracovné náradie 
a nástroje 
Materiál 

Internet 

Základné lakovnícke 
práce 

Z. Ján, B. Ţdánský: 
Automobily 1 – 
podvozky, Brno 2005. 
J. Hilvert: Výkladový 
slovník automobilizmu, 
DLX s.r.o. 2007. 

PC 
Dataprojektor 
Obrazový 
a ilustračný 
materiál 

Náradie potrebné pre 
automechanikov 

Internet 
Časopisy: 
Auto-
magazín, 
Automix, 
Auto 
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Revue, 
Autotunin
g 

Základy opráv 
elektroinštalácie 
vozidla 

Z. Ján, B. Ţdánský: 
Automobily 2 – 
prevody, Brno 2006. 
J. Hilvert: Výkladový 
slovník automobilizmu, 
DLX s.r.o. 2007. 

PC 
Dataprojektor 
Obrazový 
a ilustračný 
materiál 

Náradie potrebné pre 
automechanikov 

Internet 
Časopisy: 
Auto-
magazín, 
Automix, 
Auto 
Revue, 
Autotunin
g 

Základy strojového 
obrábania 

R. Gscheidle a kol.: 
Príručka pre 
automechanika, Praha 
2007. 

Učebnica 
Tabuľa 

Pracovné náradie 
a nástroje 

Internet 
Učebnica 

Montáţ a demontáţ 
motorových vozidiel 

Z. Ján, B. Ţdánský: 
Automobily 2 – 
prevody, Brno 2006. 
J. Hilvert: Výkladový 
slovník automobilizmu, 
DLX s.r.o. 2007. 

PC 
Dataprojektor 
Obrazový 
a ilustračný 
materiál 

Náradie potrebné pre 
automechanikov 

Internet 
Časopisy: 
Auto-
magazín, 
Automix, 
Auto 
Revue, 
Autotuning 

 

 
Obsah vzdelávania – rozpis učiva 

 
Rozpis učiva predmetu 

 
Ročník 

Počet týţdenných 
vyučovacích hodín 

Počet vyučovacích 
hodín za ročník 

Odborný výcvik prvý 18 594 

 
Názov tematického celku / Témy 

Počet vyučovacích 
hodín 

5. Úvod 12 

1.1 Základné ustanovenia právnych noriem o BOZP 6 

1.2 Bezpečnosť a hygiena 6 

6. Pracovisko odborného výcviku 12 

2.1 Oboznámenie sa s dielňami 6 

2.2 Zásady bezpečného pouţívania pracovných pomôcok 6 

 

7. Ručné spracovanie kovov 204 

3.1 Plošné meranie a orysovanie 12 

3.2 Pilovanie rovinných plôch 18 

3.3 Rezanie kovov 18 

3.4 Pilovanie spojených plôch 18 

3.5 Ručné strihanie jemných plechov 18 

3.6 Vŕtanie 18 

3.7 Rezanie závitov 18 

3.8 Sekanie a prebíjanie 18 

3.9 Práca s mechanizovanými nástrojmi 24 

3.10 Mechanizované nástroje elektrické 12 

3.11 Súborná práca 30 
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8.  Základné klampiarske práce 72 

4.1 Bezpečnosť pri práci 12 

4.2 Strihanie 12 

4.3 Vyrovnávanie 12 

4.4 Ohýbanie 12 

4.5 Lepenie a mäkké spájkovanie 12 

4.6 Nitovanie 12 

5.   Základné lakovnícke práce 60 

5.1 Bezpečnosť pri práci 6 

5.2 Mechanické odhrdzovanie brúsením 12 

5.3 Odmasťovanie 6 

5.4 Techniky nanášania  štetcom 12 

5.5 Technika umývania vozidiel a príslušenstva 12 

5.6 Súborná práca 12 

6.   Základy opráv elektroinštalácie vozidla 60 

6.1 Bezpečnosť pri práci z elektrickým prúdom 6 

6.2 Meranie napätia, prúdu a odporu 12 

6.3 Úprava koncov vodičov, káblové formy a zväzky 12 

6.4 Schémy elektrickej inštalácie 12 

6.5 Montáţ a demontáţ elektrických častí vozidiel 18 

7.   Základy strojového obrábania 60 

7.1 Bezpečnosť pri práci 6 

7.2 Základy sústruţenia 18 

7.3 Základy frézovania 12 

7.4 Základy brúsenia 12 

7.5 Základy vŕtania 12 

8.   Montáţ a demontáţ motorových vozidiel 114 

8.1 Bezpečnosť pri práci 6 

8.2 Oboznámenie sa s montáţnym a demontáţnym náradím 12 

8.3 Skrutkové, kolíkové, lisované spoje 12 

8.4 Demontáţ a montáţ zostáv, skupín a častí 42 

8.5 Oprava a výmena skupín a častí 42 
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6 Materiálno – technické a priestorové podmienky 
 
6.1 Základné vybavenie školskej dielne pre praktické vyučovanie, 1.ročník 

 

P.č.   
Názov 

priestoru 
Názov vybavenia  (v členení stroje a zariadenia, 

prístroje, výpočtová technika, nábytok apod.) 
Počet 

celkom 
Poznámka 

1. 

D
ie

lň
a
 p

re
 r

u
č
n
é

 s
p
ra

c
o
v
a
n

ie
 m

a
te

ri
á
lo

v
 

Hrotový sústruh 1   

Ručná ohýbačka plechu 1   

Zvislá frézka FYC26 1   

Skrinka dvojdverová 1   

Kreslo otočné 1   

Stolová vŕtačka 2 
 

Pracovný stôl 7   

Písací stôl kancelársky 1   

Nákova 80kg 1   

Zverák  10   

Ručné tabuľové noţnice 1   

Ručná Rámová píla 10   

Lis ručný 1   

Brúska dvojkotúčová 1   

Automobil KiaCeed 1   

Sada náradia  X  Podľa potreby 

Zverák strojný 1   

El. Brúska EBU 15D NAREX 1   

El. Vŕtačka EVP 13C NAREX 1   

Písací stôl 1   

Šatník drevený 1   

Mikrometer 1   

Kovadlina malá 4   

Vidlicové kľúče X  Podľa potreby 

Francúzsky kľúč 1   

Multimeter M 830B 1   

Sada skrutkovačov X  Podľa potreby 

Trafopájka 100W 1   

Kľúče vidlicové  X  Podľa potreby 

Fréza o 14 8   

Fréza o 16 6   

Rám na kovovú pílku 9   

Závitník sada X  Podľa potreby 

Vrtáky sada X  Podľa potreby 

Sustr. nôţ sada X  Podľa potreby 

Kľúč imbusovýsada X  Podľa potreby 

Jamkár X  Podľa potreby 
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Pilník sada X  Podľa potreby 

 
Základné vybavenie učebných priestorov pre praktické vyučovanie, 2. a 3.ročník 
 

a) Školiace pracovisko, areál Levitex 
b) ZF Slovakia, a.s., Levice     
- montáţne linky 1,2,3, 
- pracovisko logistiky, 
- vstupná kontrola materiálu, 
- nakládka na lakovni. 

 
 
 
 

7 Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia na pracovisku 
zamestnávateľa  

 
 

         Oboznámenie s BOZP a OPP pre brigádnikov/študentov na praxi 
 

 Slovo „zamestnanec“ sa v celom texte nahrádza slovom „brigádnik/študent na praxi“ 

I. Legislatíva vo vzťahu k právam a povinnostiam zamestnancov 

I. – 1 Zákon 124/2006 Z.z. z 2. februára 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

§ 12 
Práva a povinnosti zamestnancov 

(1) Zamestnanec má právo 
a) prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s 
jeho prácou; v prípade potreby moţno po vzájomnej dohode prizvať na rokovanie aj odborníkov v 
danom odbore, 
b) odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne 
domnieva, ţe je bezprostredne a váţne ohrozený jeho ţivot alebo zdravie, alebo ţivot alebo zdravie 
iných osôb. 

(2) Zamestnanec je povinný 
a) dodrţiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady 
ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, 
s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený, 
b) spolupracovať so zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť v potrebnom 
rozsahu tak, aby im umoţnil plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
úlohy uloţené príslušným inšpektorátom práce alebo orgánom dozoru, 
c) vykonávať práce, obsluhovať a pouţívať pracovné prostriedky, materiály, nebezpečné látky a 
ostatné prostriedky v súlade s 

1. návodom na pouţívanie, s ktorým bol riadne a preukázateľne oboznámený, 
2. poznatkami, ktoré sú súčasťou vedomostí a zručností v rámci získanej odbornej spôsobilosti, 

d) obsluhovať pracovné prostriedky a vykonávať činnosti s vyšším rizikom, ktoré ustanovujú osobitné 
predpisy, len ak má na ich obsluhu a vykonávanie osvedčenie alebo preukaz a ak je 
zamestnávateľom poverený na túto obsluhu alebo vykonávanie činnosti, 
e) náleţite pouţívať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky a svojvoľne 
ich nemeniť, 
f) pouţívať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky, 
g) dodrţiavať zákaz vstupovať do priestoru, zdrţiavať sa v priestore a vykonávať činnosti ustanovené 
osobitnými predpismi, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť jeho ţivot alebo zdravie, 
h) zúčastňovať sa na oboznamovaní a inom vzdelávaní zabezpečovanom zamestnávateľom v 
záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobiť sa overovaniu jeho znalosti, 
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i) podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci, 
j) oznamovať bez zbytočného odkladu vedúcemu zamestnancovi alebo podľa potreby 
bezpečnostnému technikovi alebo autorizovanému bezpečnostnému technikovi, zástupcovi 
zamestnancov pre bezpečnosť, príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu  
dozoru tie nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä  
bezprostredné a váţne ohrozenie ţivota alebo zdravia, a podľa svojich moţností zúčastňovať sa na 
ich odstraňovaní, 
k) nepoţívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch 
zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich 
vplyvom do práce, 
l) podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby 
zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok; 
okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa 
podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise, 
m) dodrţiavať určený zákaz fajčenia na pracoviskách, 
n) zúčastňovať sa na rekondičných pobytoch. 

§ 17 
Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závaţná priemyselná havária 

(1) Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik 
a) pracovného úrazu alebo sluţobného úrazu (ďalej len "pracovný úraz"), ktorý utrpel, ak mu to 
dovoľuje jeho zdravotný stav, 
b) iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, 
ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, 
c) nebezpečnej udalosti, 
d) bezprostrednej hrozby závaţnej priemyselnej havárie a závaţnej priemyselnej havárie. 

(2) Povinnosť oznámiť zamestnávateľovi vznik udalosti uvedenej v odseku 1 má aj zamestnanec 
alebo fyzická osoba, ktorá bola svedkom vzniku uvedenej udalosti. Zamestnávateľ je povinný 
vnútorným predpisom určiť, komu a akým spôsobom sa oznamuje vznik udalosti podľa odseku 1. 

(3) Stav pracoviska, ... nemoţno meniť do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov, okrem 
vykonania nevyhnutných opatrení na ochranu ţivota a zdravia alebo na zabránenie veľkej 
hospodárskej škody. 

(4) Zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná 
neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo 
následkom pracovného úrazu (ďalej len "registrovaný pracovný úraz"), tak, ţe 
a) zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný 
pracovný úraz, ak je to moţné so zreteľom na jeho zdravotný stav, a za účasti príslušného zástupcu 
zamestnancov pre bezpečnosť; v prípade smrti, ťaţkej ujmy na zdraví alebo ak predpokladaná alebo 
skutočná dĺţka pracovnej neschopnosti je najmenej 42 dní (ďalej len "závaţný pracovný úraz"), 
zamestnávateľ je povinný prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika, 
b) spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku 
registrovaného pracovného úrazu, 
c) prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu. 

I. – 2 Nariadenie vlády č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších  
predpisov 

Tento zákon upravuje 
a) podmienky ochrany ľudí pred vznikom závislosti od nikotínu ako návykovej a škodlivej zloţky 
nachádzajúcej sa v tabaku a v tabakových výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými 
spôsobmi pouţívania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov 
bezprostredne vystavených účinkom fajčenia, 
b) podmienky ochrany ľudí pred výrobkami, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, 

§ 7 

Zákaz fajčenia 
(1) Zakazuje sa fajčiť  
a) na verejných letiskách,

2a)
 v dráhových vozidlách vnútroštátnej verejnej osobnej dopravy na 

ţelezničných dráhach, električkových, trolejbusových, lanových a špeciálnych dráhach, v priestoroch 
ţelezničných staníc a zastávok, v prostriedkoch autobusovej vnútroštátnej hromadnej osobnej 
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dopravy, v čakárňach a v prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, na 
krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre 
cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť, 
b) v areáloch zdravotníckych zariadení okrem fajčiarní alebo fajčiarskeho priestoru, ktorý je 
vyhradený na psychiatrických oddeleniach, 
c) v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských 
zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk, 
d) vo vysokých školách a v študentských domovoch, 
e) v zariadeniach sociálnych sluţieb okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov, 
f) v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach, 
g) v úradných budovách, v uzavretých verejne prístupných priestoroch všetkých typov predajní, v 
divadlách, v kinách, na výstaviskách, v múzeách a galériách, 
h) v zariadeniach spoločného stravovania, okrem zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených 
minimálne 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov, pričom priestor pre 
nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia, 
i) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,

2b)
 

j) v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody. 
(2) Zákaz fajčenia na pracoviskách ustanovuje osobitný predpis.

3)
 

I. – 3 Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z., Slovenskej republiky z 24. mája 2006  
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na pracovisko 

§ 2 
Pracoviskom sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie miesto, ktoré je určené na výkon práce 
zamestnancov v priestoroch zamestnávateľa, na ktoré má zamestnanec prístup počas výkonu práce. 

§ 3 
Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci je zamestnávateľ povinný 
zabezpečiť pracovisko tak, aby 
a) dopravné cesty k únikovým východom a samotné únikové východy boli trvalo voľné a priechodné, 
b) sa vykonávala údrţba pracoviska, pracovných prostriedkov a zariadení,..., a aby sa kaţdá zistená 
porucha, ktorá má vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov, čo najskôr odstránila, 
c) pracovisko, pracovné prostriedky a zariadenia, ..., sa pravidelne čistili a udrţiavali tak, aby 
zodpovedali primeranej úrovni hygieny; 
d) bezpečnostné prostriedky a zariadenia určené na prevenciu alebo vylúčenie nebezpečenstiev, ..., 
sa pravidelne udrţiavali a kontrolovali s cieľom zabezpečiť ich funkčnosť. 

I. – 4 Zákon 311/2001 Z.z. z 2. júla 2001 Zákonník práce 

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze 

§ 195 

(1) Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu 
zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za škodu tým vzniknutú 
zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere. 

(2) Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných 
úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným 
pôsobením vonkajších vplyvov. 

(6) Zamestnávateľ zodpovedá za škodu, aj keď dodrţal povinnosti vyplývajúce z osobitných 
predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sa 
zodpovednosti nezbaví podľa § 196. 

§ 196 

(1) Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti celkom, ak preukáţe, ţe jedinou príčinou škody bola 
skutočnosť, ţe 

a) škoda bola spôsobená tým, ţe postihnutý zamestnanec svojím zavinením porušil právne 
predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo 
pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a 
preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodrţiavanie sa sústavne vyţadovali a kontrolovali 
alebo 
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b) škodu si spôsobil postihnutý zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo 
psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť. 

(2) Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti sčasti, ak preukáţe, ţe 
a) postihnutý zamestnanec porušil svojím zavinením právne predpisy alebo ostatné predpisy, 
alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a 
preukázateľne oboznámený, a ţe toto porušenie bolo jednou z príčin škody, 
b) jednou z príčin škody bolo, ţe zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu, omamných látok 
alebo psychotropných látok, 
c) zamestnancovi vznikla škoda preto, ţe si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania 
sa tak, ţe je zrejmé, ţe hoci neporušil právne predpisy alebo ostatné predpisy, alebo pokyny na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo osobitné predpisy, konal ľahkomyseľne 
a musel si pritom byť vzhľadom na svoju kvalifikáciu a skúsenosti vedomý, ţe si môţe privodiť 
ujmu na zdraví. 

(3) Ak sa zamestnávateľ zbaví zodpovednosti sčasti, určí sa časť škody, za ktorú zodpovedá 
zamestnanec, podľa miery jeho zavinenia. V prípade uvedenom v odseku 2 písm. c) sa 
zamestnancovi uhradí aspoň jedna tretina škody. 

(4) Pri posudzovaní, či zamestnanec porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci odsek 1 písm. a) a odsek 2 písm. a), alebo osobitné 
predpisy, nemoţno sa dovolávať len všeobecných ustanovení, podľa ktorých si má kaţdý počínať 
tak, aby neohrozoval svoje zdravie a zdravie iných. 

(5) Za ľahkomyseľné konanie podľa odseku 2 písm. c) nemoţno povaţovať beţnú neopatrnosť a 
konanie vyplývajúce z rizika práce. 

§ 197 

Zamestnávateľ sa nemôţe zbaviť zodpovednosti, ak zamestnanec utrpel pracovný úraz pri odvracaní 
škody hroziacej tomuto zamestnávateľovi alebo nebezpečenstva priamo ohrozujúceho ţivot alebo 
zdravie, ak zamestnanec tento stav sám úmyselne nevyvolal. 

I. – 5 Obsluha elektrických zariadení 

Školenie pre osoby poučené (podľa § 20, vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.) v zmysle STN 34 
3102 a 34 3108. 

– návody na bezpečnú obsluhu elektrických zariadení a elektrospotrebičov (ďalej len „EZ“) 

– povinnosť vizuálnej prehliadky EZ pred jeho pouţitím, 

– zákaz otvárania krytov, rozoberania a opráv EZ, 

– ohlasovacia povinnosť pri poruchách EZ 

Základné povinnosti obsluhy elektrického zariadenia 

Pre činnosti vykonávané na EZ pracovníkmi poučenými, sú zásady bezpečnosti práce 

stanovené v STN 34 3108. 

Títo môţu samostatne vykonávať beţnú obsluhu EZ, ktoré sú technicky riešené tak, ţe u 

nich nemoţno prísť do styku s časťami pod napätím. Môţu tieţ vykonávať určité udrţiavacie práce, 

ako sú čistenie, mazanie, beţné prehliadky bez rozoberania a pod., ale vţdy iba za podmienky, ţe 

EZ sa nachádza v stave bez napätia. Obsluhu EZ môţu vykonávať iba podľa pokynov uvedených v 

návode na obsluhu (vypracováva a s EZ dodáva výrobca, resp. dodávateľ EZ) alebo podľa inštrukcií 

a prevádzkových predpisov (vypracováva uţívateľ EZ). V prípade, ak obsluha zistí na EZ akúkoľvek 

závadu alebo nedostatok z oblasti bezpečnosti práce, a to či uţ v rámci vykonanej prehliadky EZ 

pred zahájením prevádzky alebo pri samotnej obsluhe EZ počas prevádzkovania tohto zariadenia, 

musí EZ ihneď vypnúť (odpojiť od zdroja napr. vypnutím hlavného vypínača, vytiahnutím zástrčky 

prívodného vodiča zo zásuvky) a závadu neodkladne ohlásiť svojmu priamemu nadriadenému. 

Ţiadne poškodené EZ sa nesmú pouţívať, resp. uvádzať do prevádzky. 

I. – 6 Zásady ručnej manipulácie a skladovanie materiálu 

Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., Nariadenie vlády 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných poţiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, STN 26 9030 a STN 26 9101 

– spôsoby ručného zdvíhania a prenášania bremien 

– max. limity pri zdvíhaní bremien 
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– ukladanie bremien 

– skladovanie 

Smerné hmotnostné hodnoty oboma rukami zdvíhaných a prenášaných bremien a maximálna 

hmotnosť bremena 
2)

 pre muţov a ţeny rôznych vekových kategórií v základnej polohe postojačky a 

pri priaznivých a nepriaznivých 
3)

 podmienkach v trvaní maximálne 1 hodinu za zmenu 
4)

 

------------------------------------------------------------------------------––––––––––––––––––––––––––- 
    Vek       Podmienky            
Maximálna hmotnosť bremena 

2)
 

                                    ---------------------------------------------––––––––––––––––
––––––––––- 
                                                 
 Muţi                Ţeny 
------------------------------------------------------------------------------------------––––––––––––––––––––––––––
–- 

18 - 29 r.         priaznivé                   

 50 kg               15 kg 

                  nepriaznivé               

 40 kg               10 kg 

30 - 39 r.         priaznivé                   

 45 kg               15 kg 

                  nepriaznivé               

 40 kg               10 kg 

40 - 49 r.         priaznivé                   

 40 kg               15 kg 

                  nepriaznivé               

 35 kg               10 kg 

50 - 60 r.         priaznivé                   

 35 kg               10 kg 

                  nepriaznivé               

 30 kg                   5 kg 

------------------------------------------------------------------------------------------––––––––––––––––––––––––––- 
1)

 Smerné hmotnostné hodnoty vyjadrujú vhodnosť určitej činnosti zamestnanca vykonávanej v závislosti od veku a pohlavia a 
od hmotnosti bremena vo vzťahu k frekvencii úkonov a dĺţke trvania. 
2)
 Pod maximálnou hmotnosťou bremena sa rozumie hmotnosť individuálneho bremena, ktorá nesmie byť za ţiadnych 

podmienok (okolností) prekročená. 
3)
 Za nepriaznivé podmienky sa povaţujú napr. zhoršené úchopové moţnosti, manipulácia s bremenami v úrovniach podlaha - 

plece, plece - nad plece, nerovná, naklonená šmykľavá podlaha, vyšší podiel statických prvkov - drţanie bremena, fyziologicky 
nevhodná pracovná poloha (napr. nakláňanie a pootáčanie trupu, vzpaţenie horných končatín a podobne), veľká vzdialenosť 
medzi ťaţiskom tela a ťaţiskom bremena, vnútené pritláčanie bremena k bruchu, prenášanie bremien s rizikom prevrhnutia a 
vystreknutia (nádoby, kontajnery so škodlivými látkami), nárazové zaťaţenie v priebehu zmeny, nedostatočná fyzická zdatnosť 
zamestnancov a podobne). 
4)
 Maximálna frekvencia zdvihov pre ručné zdvíhanie bremena u muţov s hmotnosťou bremena 50 kg je za priaznivých 

podmienok 1 zdvih za 2 minúty (pri hmotnosti bremena 25 kg 1 zdvih za 1 minútu) v priebehu 1 hodiny za zmenu. Pri 
zvyšovaní frekvencie zdvihov sa primerane hmotnosť bremena zniţuje (pri bremene s maximálnou hmotnosťou do 7 kg 15 
zdvihov za 1 minútu). Bremená s hmotnosťou 30 - 50 kg u muţov moţno zdvíhať nepretrţite počas 1 hodiny. Prestávky medzi 
časovými úsekmi na zdvíhanie bremien nesmú byť kratšie ako 30 minút. Pri stanovení maximálnej celozmenovej hmotnosti 
bremena pri prenášaní bremien je potrebné zohľadniť aj energetický výdaj a srdcovú frekvenciu zamestnanca. K prácam 
spojeným s dlhodobou a pravidelnou manipuláciou s bremenami je potrebné vyţiadať stanovisko príslušného orgánu na 
ochranu zdravia. 

II. – 1 Zásady správania sa a bezpečného pohybu osôb vo výrobných a nevýrob- 
ných priestoroch 

a) pre pohyb osôb a dopravných prostriedkov po vnútorných komunikáciách platí zásada, ţe 
prednosť má vţdy prepravovaný materiál, tj. osoba je povinná bez meškania uvoľniť priestor 
komunikácie pre plynulý a ničím nerušený prejazd (prepravu) nákladu 

b) osoba môţe vstúpiť na vnútornú komunikáciu iba v prípade, ţe sa presvedčí, ţe jej nehrozí 
ţiadne nebezpečenstvo od dopravného prostriedku, resp. prepravovaného materiálu 

c) vstúpiť na vnútornú komunikáciu môţe osoba iba vtedy, ak svojim počínaním nedonúti vodiča 
dopravného prostriedku na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy 
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d) pri chôdzi po vnútornej komunikácii je osoba povinná venovať max. pozornosť dianiu na 
komunikácii, hlavne na pohyb dopravných prostriedkov, pohyb prepravovaného materiálu apod.; 
a vystúpiť sa im v dostatočnej vzdialenosti mimo vnútornú komunikáciu 

e) je zakázané vstupom na komunikáciu, resp. svojou prítomnosťou na komunikácii akýmkoľvek 
spôsobom obmedziť prejazd dopravných prostriedkov a dopravu materiálu 

f) osobám je zakázané bezdôvodne postávať, zdrţovať sa alebo sa zastavovať na vnútorných 
komunikáciách, s dôrazom na skupinu osôb 

g) pri prechádzaní bránami medzi jednotlivými loďami hál alebo pri vychádzaní z objektov je osoba, 
ktorá neprenáša alebo nevyváţa bremeno (materiál), povinná pouţiť výhradne bránku pre peších 

III. Ochrana pred poţiarmi predpisy vo vzťahu k právam a povinnostiam   
zamestnancov 

a) základné povinnosti zamestnancov : 

 počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku poţiarov, najmä pri pouţívaní tepelných, elektrických, 
plynových a iných spotrebičov, pri skladovaní a pouţívaní horľavých alebo poţiarne nebezpečných 
látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom, 

 zúčastniť sa na školeniach a skúškach, ktoré poriada zamestnávateľ pre svojich zamestnancov 

 plniť príkazy a dodrţiavať zákazy týkajúce sa ochrany pred poţiarmi na označených miestach, 

 udrţiavať v pouţiteľnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, poţiarne uzávery a poţiarne 
vodovody a iné vecné prostriedky ochrany pred poţiarmi v rozsahu ustanovenom v predpisoch 
o ochrane pred poţiarmi, 

 dodrţiavať zásady poţiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku poţiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku poţiaru, 

 oznámiť bezodkladne svojmu priamemu nadriadenému kaţdý poţiar, ktorý vznikol v objekte v ich 
vlastníctve (uţívaní) alebo pri výkone pridelenej pracovnej činnosti, 

b) zamestnancom je zakázané : 

 fajčiť a pouţívať otvorený plameň (oheň) na miestach s nebezpečenstvom vzniku poţiaru 

 zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, 

 vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemajú osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, 
ktoré sa z hľadiska poţiarnej bezpečnosti vyţadujú na ich vykonávanie podľa predpisov o ochrane 
pred poţiarmi, 

 poškodzovať a zneuţívať hasiace prístroje, hasiace zariadenia, zariadenia na odvod tepla a 
splodín horenia, elektrickú poţiarnu signalizáciu, zariadenia na hasenie iskier, poţiarne uzávery (tj. 
poţiarne zariadenia) a poţiarne vodovody alebo iné vecné prostriedky poţiarnej ochrany alebo 
sťaţovať k nim prístup, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, 
plynu a vody, 

 vyvolať bezdôvodne poţiarny poplach alebo privolať jednotku Hasičského a záchranného zboru 
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Praktické vyučovanie  je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na škole 
a v plnej miere sa naň vzťahuje školský poriadok. 
 

Dielenský poriadok  preto dopĺňa Školský poriadok a informovanie a oboznamovanie študentov SOŠ 
s predpismi o BOZP a ochrane pred poţiarmi. Platí v dielenských priestoroch určených pre odborný 
výcvik a odbornú prax. 
 

1.  Rozsah pôsobnosti 
 

Dielenský poriadok je určený pre ţiakov, pedagogických a ostatných pracovníkov SOŠ a návštevníkov 
dielní, ktorí sú povinní sa ním riadiť počas svojej prítomnosti vo všetkých priestoroch objektu dielní 
praktického vyučovania. 
 

2.  Praktické vyučovanie 
 

Pre praktické vyučovanie platia rovnaké výchovno-vzdelávacie a didaktické zásady ako 
pre ostatné vyučovacie predmety, preto ţiaci a pedagogickí pracovníci SOŠ sú povinní ich uplatňovať. 
Praktické vyučovanie  sa realizuje tak, aby bolo zaistené splnenie všetkých výchovno-vzdelávacích 
cieľov vyplývajúcich z poţiadaviek výchovy a poţiadaviek na osvojenie vedomostí, zručností 
a návykov vyplývajúcich z charakteristík Školských vzdelávacích programov a učebných osnov 
príslušných študijných a učebných odborov ako i  poţiadaviek na výkon príslušného povolania. Ako 
prostriedok k ich splneniu môţu byť akceptované aj výrobné úlohy pre iných zákazníkov, pokiaľ sú 
v súlade so zásadou výučby.  
 

Výchovné ciele praktického vyučovania sú: 
 vytvárať u ţiakov hlboké a trvalé pracovné i morálne návyky, 
 podporovať a rozvíjať kľúčové kompetencie s pouţitím najmodernejších poznatkov vo 

vyučovacích odboroch, 
 viesť ţiakov k aplikácii teoretických vedomostí do praxe, 
 viesť ţiakov k zodpovednému vzťahu k práci, 
 viesť ţiakov k dôslednému a uvedomelému dodrţiavaniu bezpečnostných predpisov, 
 podporovať medzi ţiakmi aktivitu a rozvoj záujmovej činnosti ţiakov. 

 
 

3. Vstup do dielní 
 

4.1 Ţiakom je vstup do dielní povolený len v čase stanovenom rozvrhom hodín učebného dňa 
praktického vyučovania, mimo tejto doby len so súhlasom riaditeľky školy.  
 

4.2 Pedagogickí a ostatní pracovníci SOŠ vstupujú do priestorov dielní len v rámci svojich pracovných 
povinností po predbeţnej dohode so zástupcom riaditeľky školy pre praktické vzdelávanie.  
 

4.3 Cudzí návštevníci sú povinní oznámiť vstup do priestorov dielní praktického vyučovania vedúcim 
pracovníkom SOŠ. 
 

4.  Rozvrh hodín a prestávok na praktickom vyučovaní 
 

4.1 Praktické vyučovanie sa v priestoroch dielní uskutočňuje v dĺţke 6 alebo 7 vyučovacích  
 
hodín, pričom 1 vyučovacia hodina trvá 60 minút. 
 

4.2 Ţiaci nastupujú na svoje pracovné miesto 5 minút pred začiatkom praktického vyučovania, 
oblečení v pracovnom odeve, do ktorého sa prezliekli na mieste na to určenom.  
 

4.3 Dĺţku prestávok určuje zástupca spoločnosti po dohode s majstrom / učiteľom PV podľa 
charakteru vykonávanej práce.  
 

4.4 Dĺţku prestávok sú povinní dodrţiavať všetci ţiaci a vyučujúci praktického vyučovania.  
Majster/učiteľ PV počas prestávky zastaví prácu a zdrţuje sa na vhodnom mieste, aby mal ţiakov pod 
dohľadom.  
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Stanovenie prestávok na OVY 
 

Vyučovacia povinnosť 7 hodín   
8:00 – 9:30              
prestávka 15 min. 
9:45 – 12:00            
prestávka 30 min. na obed 
12:30 – 15:00          
15:00         odchod domov 
 
resp.               
7:00 – 9:00              
prestávka 15 min. 
9:15 – 11:30            
prestávka 30 min. na obed 
12:00 – 14:00          
14:00         odchod domov 
 

Vyučovacia povinnosť 6 hodín   
8:00 – 9:30             prestávka 15 min. 
9:45 – 12:00            
prestávka 30 min. na obed 
12:30 – 14:00 
14:00           odchod domov          

        
 
Majster OVY zodpovedá za svoje pracovisko PV a za vykonávanie dozoru v súlade so zadelením 
dielní podľa odborov a zodpovednosti. 
 
5.  Povinnosti ţiakov na praktickom vyučovaní 
 

Povinnosti žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní: 
 plne rešpektujú pokyny majstra OVY, 
 plne vyuţívajú čas určený na praktické vyučovanie, 
 šetria zverené strojové zariadene, náradie, meradlá, energiu, materiál,  
 v priestoroch vyčlenených na prezliekanie vrátane sociálnych zariadení zanechávajú po 

sebe poriadok, pridelené skrinky zamykajú a udrţujú v nich poriadok a čistotu, 
 pouţívajú len priestory vyhradené pre ţiakov SOŠ – duálny systém, 
 pouţívajú majstrom OVY stanovené pracovné pomôcky,  
 nesmú opúšťať areál dielní praktického vyučovania a to ani počas akejkoľvek prestávky, 
      svojvoľne sa vzďaľovať z učebnej skupiny a prijímať návštevy na pracovisku, 
 v ţiadnom prípade nesmú opustiť počas odborného výcviku a odbornej praxe areál 

pracoviska PV bez priepustky podpísanej majstrom OVY,  
 plne vyuţívajú technologické zariadenie, metodické pomôcky, názorné učebné pomôcky, 

didaktickú techniku na zvyšovanie svojej odbornej úrovne, 
 predkladajú vyučujúcemu zlepšovacie návrhy na oblasť organizačnú, pracovnú, 

bezpečnostnú, hygienickú a ţivotného prostredia v priestoroch dielní, 
 pri presune do dielní na Ul. Dostojevského a opačne vyuţívajú cesty k tomu určené, 

neskracujú si cestu cez zatrávnené plochy, koľajnice a prechody cez cestu mimo 
vyznačených prechodov pre chodcov, aby sa bezpečne prepravili na vyučovanie a domov, 

 pri povolenom opustení areálu dielní  musia byť ţiaci riadne oblečení (nie v prac. odeve a 
obuvi),  

 zabraňujú poškodeniu, resp. odcudzeniu zariadení  a náradia dielní a príslušných 
priestorov, 

 pri úmyselnom zničení/poškodení náradia alebo zariadenia dielní sú povinní (alebo ich 
zákonný zástupca) škodu nahradiť, 
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 pri zničení/poškodení náradia alebo zariadenia dielní vplyvom nedodrţania pokynov 
a postupov MOV sú taktieţ povinní (alebo ich zákonný zástupca) škodu nahradiť, 

 v oboch vyššie uvedených prípadoch, ak sa vinník neprizná resp. nezistí alebo 
nepreukáţe, škodu uhradia všetci prítomní ţiaci rovnakým dielom (alebo ich zákonní 
zástupcovia), ktorí boli v daný deň na OVY,  

 nesmú sami opravovať stroje a zariadenia, kde sú povinní pri ich poruchách ihneď 
informovať majstra OVY, 

 sú povinní hlásiť aj najmenší úraz (škrabnutie, pichnutie)  majstrovi OVY, 
 po pracovnej činnosti zabezpečia poriadok a čistotu na pracovisku a v pridelených 

priestoroch, 
 nesmú pouţívať počas praktického vyučovania rozhlasové prijímače a iné audio zariadenia 

(t.j. predmety rozptyľujúce pozornosť). 
   
6.   Pouţívanie mobilných telefónov, vlastných prostriedkov IKT, náradia, nástrojov,  

špeciálnych pomôcok ţiakmi 
 

 6.1 Mobilné telefóny  môţu ţiaci nosiť na PV len za týchto podmienok: 
 nesmú pouţívať počas praktického vyučovania mobilné telefóny a tablety (telefonovať, 

čítať ani písať SMS a MMS, počúvať hudbu, fotiť a nakrúcať videá, surfovať na internete 
a pod.) 

 majster OVY má v prípade porušenia tohto ustanovenia právo takéto zariadenie odobrať 
a ţiak je povinný takéto zariadenie odovzdať. Majster OVY ho vráti ţiakovi po vyučovaní, 
resp. pri častom porušovaní tohto ustanovenia vrátiť rodičovi po vzájomnej dohode s ním.  

 mobilný telefón musí byť počas vyučovania vypnutý a odloţený na bezpečnom mieste, a 
môţe sa pouţívať iba počas prestávky, 

 závod ani majster OVY nezodpovedá za odcudzenie alebo stratu mobilného telefónu, 
okrem prípadu, ak si ho ţiak dá do úschovy svojmu majstrovi OVY. 
 

 

6.2 Iné vlastné prostriedky IKT ( notebook, tablet, iPod, smartphone a pod. ) sú zakázané počas 
praktického vyučovania v dielňach a za ich odcudzenie alebo stratu nezodpovedá ani závod ani 
majster OVY.   
Vyučujúci má v prípade porušenia ustanovenia právo takéto zariadenie odobrať a vrátiť ho ţiakovi po 
vyučovaní, resp. rodičovi po vzájomnej dohode. 
 

6.3 Pri vykonávaní svojej práce sa ţiaci riadia pokynmi majstra OVY, v záujme dodrţania bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci pouţívajú predpísané alebo doporučené OOPP (osobné ochranné 
pracovné pomôcky).  
 

6.4 Ak ţiak zistí nedostatky týkajúce sa bezpečnosti a hygieny práce, musí ich urýchlene oznámiť 
majstrovi OVY. 
 

6.5 Ţiaci pri vyučovaní pouţívajú zásadne náradie, meracie prístroje a pomôcky, ktoré sú 
určené ku kaţdému stroju, resp. pracovisku. Pri pouţívaní zverených nástrojov, strojov a pod. sú 
povinní udrţiavať ich v poriadku a zachádzať s nimi podľa zásad hospodárnosti.  
 

6.6 Zapoţičané špeciálne pomôcky  nesmie ţiak ďalej poţičiavať alebo vymieňať bez povolenia 
majstra OVY. Pred ukončením vyučovania ich osobne odovzdá majstrovi OVY. Akékoľvek odnášanie 
materiálu a pomôcok z pracoviska bez vedomia majstra OVY sa hodnotí ako váţny priestupok ţiaka. 
 

6.7 Poškodené a opotrebované náradie sú ţiaci povinní predloţiť majstrovi OVY, ktorý rozhodne o ich 
výmene. 
 

6.8 Úmyselné poškodenie náradia, materiálu, strojov, PC je vinník povinný uhradiť.  
 

6.9 Náradie a pomôcky, ktoré ţiak stratí, je povinný uhradiť. Pri dokázanej krádeţi neznámym 
páchateľom v priestoroch dielne PV (na pridelenom pracovisku) uhradí hodnotu odcudzeného náradia 
celá pracovná skupina rovnakým dielom.  
 

7 .  Absencia ţiakov na praktickom vyučovaní 
 

7.1 Ţiak vykonávajúci PV je povinný absolvovať všetky preberané témy podľa tematického 
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výchovno-vzdelávacieho plánu a musí byť ohodnotený z preberaného učiva známkou. Ak táto 
podmienka z dôvodu vysokej absencie nie je zo strany ţiaka splnená, tento nebude v príslušnom 
klasifikačnom období klasifikovaný. Moţnosť náhrady vyučovania schvaľuje riaditeľ SOŠ po 
konzultácii s príslušným majstrom OVY a zástupcom závodu. Za vysokú absenciu z odborného 
výcviku sa povaţuje vymeškanie viac ako 40% povinnej hodinovej dotácie. 
 

7.2 Ak sa ţiak omešká 10 min. na začiatku vyučovacieho dňa a nepredloţí hodnoverné 
ospravedlnenie, započítava sa mu začatá hodina ako neospravedlnená. 
 

7.3 Neospravedlnenú neprítomnosť ţiakov, ktorá trvá  v učebnom odbore 2 dni, hlási príslušný majster 
OVY triednemu učiteľovi. 
 
8.  Uvoľňovanie ţiakov z PV 
 

8.1 Ţiaci pracujú na pridelených pracoviskách, ktoré nesmú bez povolenia majstra OVY opustiť. 
V súrnych prípadoch opúšťajú pracovisko s povolením zodpovednej osoby a potvrdenou priepustkou. 
 

8.2 V prípade plánovanej rodinnej udalosti (pohreb, svadba, odcestovanie a pod.) sa udeľuje voľno z 
PV takto: 

 na nevyhnutný čas počas dňa uvoľňuje majster OVY 
 na celý vyučovací deň uvoľňuje majster OVY 
 na 2 dni uvoľňuje zástupca riaditeľa školy pre PV 
 na 3 a viac dní uvoľňuje riaditeľ školy. 

 
9.  Povinnosti majstra OVY 
 
 

Majster OVY okrem všeobecných a zvláštnych povinností, zodpovedností a práv: 
 zabezpečuje praktické vyučovanie jemu pridelenej skupiny ţiakov podľa učebnej osnovy 

Dodatku č.1 ŠkVP, stanoveného časového rozvrhu a pokynov nadriadeného a vedúceho 
vzdelávania ZF a.s. Slovakia 

 spracováva ŠkVP a tematický výchovno-vzdelávací plán predmetu praktického vyučovania 
pridelenej skupiny na príslušný školský rok, 

 zodpovedá za dodrţiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, hygiene 
práce a PO, nepripustí, aby ţiaci pracovali spôsobom, s nástrojmi a pomôckami, alebo na 
zariadeniach nezodpovedajúcim týmto predpisom, 

 pri práci pouţíva OOPP podľa Smernice o poskytovaní osobných ochranných pracovných 
prostriedkov, mycích a dezinfekčných prostriedkov v SOŠ, Pod amfiteátrom 7 v Leviciach, 

 vzhľadom k špecifickému postaveniu praktického vyučovania vo výchove ţiakov zohráva 
aktívnu, jednotiacu a organizátorskú úlohu, 

 riadne sa pripravuje po stránke odbornej, pedagogickej, organizačnej i materiálno-technickej 
na kaţdú učebnú tému a vyučovací deň, 

 zodpovedá za pridelený a podpisom prevzatý inventár, materiál, náradie a vybavenie dielne, 
 určuje ţiakom úlohy, ktorých plnenie pravidelne kontroluje a hodnotí, 
 obstaráva práce, ktoré priamo súvisia s obsahom praktického vyučovania 
 vedie predpísanú pedagogickú dokumentáciu, po skončení mesiaca predkladá Hlásenie 

o dochádzke a klasifikácii ţiakov zástupcovi RŠ pre PV, 
 prijíma účinné opatrenia na zniţovanie absencie ţiakov na PV, 
 pri výmene skupín je povinný skontrolovať kaţdému ţiakovi pridelené pomôcky a náradie,  
 vedie evidenciu zaučenia ţiaka na prácu s technickým a technologickým zariadením, 
 aktívne sa zúčastňuje prác v predmetovej komisii svojho odboru a účinne koordinuje svoju 

výchovno-vzdelávaciu prácu s činnosťou ostatných pedagogických pracovníkov, 
 v rámci svojej odbornosti vykonáva konzultačnú činnosť pri spracovaní projektov, súborných 

prác a ţiackych prác SOČ, 
 zúčastňuje sa podľa potreby záverečných skúšok, 
 bez povolenia nesmie  opustiť svoje pracovisko a pridelenú skupinu ţiakov.                              

V prípade potreby si vyţiada povolenie od zástupcu riaditeľa školy pre PV a vedúceho 
vzdelávania Z.F a.s. Slovakia, v jeho neprítomnosti od riaditeľa SOŠ.  

 je plne zodpovedný za poriadok v pridelenej dielni a jej zabezpečenie, zverejnenie                 
a dodrţiavanie Dielenského poriadku, postupu 1. pomoci a dôleţitých telefónnych čísel na 
informačnej tabuli v dielni,  



Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, 93401 Levice 
 

110 
 

 pred odchodom z pracoviska je povinný prekontrolovať poriadok, správnosť uloţenia 
materiálu, pomôcok, vypnutie elektrických spotrebičov, pracovných strojov, uzamknutie 
dielne. Je plne zodpovedný za kľúč od pridelenej dielne a kancelárie MOV. 

 

10.   Pouţívanie OOPP 
 

Ţiak  v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný počas PV pouţívať predpísané 
osobné ochranné prostriedky, úsporne s nimi zaobchádzať a udrţiavať ich v poriadku a v čistote. 
 

učebný/študijný odbor vybavenie OOPP poznámka 

2488 H mechanik špecialista 
            automobilovej výroby 

 

dvojdielne montérky, tričko s logom 
podniku ZF  
uzavretá protišmyková pracovná obuv 
s oceľovou špicou, 
ochranné rukavice, okuliare 

 hradí závod 
zabezpečujúci PV v DSV 

 
 
11.  Záverečné ustanovenie 
 

11.1 Vo všetkých dielenských a priľahlých  priestoroch je nutné udrţiavať čistotu a poriadok. 
 

11.2 Ţiaci majú zakázané nosiť na praktické vyučovanie cenné veci a väčšiu sumu peňazí. 
 

11.3 Fajčenie (aj elektronická cigareta), prinášanie a poţívanie omamných látok a alkoholických 
nápojov je prísne zakázané v celom areáli dielní PV a vzťahuje na celý priebeh praktického 
vyučovania. 
 

11.4 Uţívanie liekov zniţujúcich pozornosť (označených špeciálnym symbolom ) je ţiak povinný 
hlásiť majstrovi OVY. 
 

11.5 Porušenie uvedených zásad Dielenského poriadku sa povaţuje za porušenie školského poriadku 
ţiakmi  SOŠ a má za následok disciplinárne opatrenia podľa šk. poriadku.   
   
Tento dielenský  poriadok nadobúda platnosť dňom zverejnenia a rušia sa ním predtým vydané 
predpisy. 
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Tabuľka finančného ohodnotenia ţiakov 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: 
Výška finančného ohodnotenia ţiaka pre príslušný rok a pre príslušný prospech sa rozdeľuje na 

teoretické a praktické vyučovanie v pomere 50:50. 
 
Dochádzka  

 za kaţdých 6 vymeškaných ospravedlnených hodín bude krátená moţná výška ohodnotenia 

ţiaka v danom roku za daný priemerný prospech o 5%. 

 za jednu vymeškanú neospravedlnenú hodinu bude krátená moţná výška ohodnotenia ţiaka 

v danom roku za daný priemerný prospech o 5%. 

Správanie  

 1. stupeň – správanie bez problémov – výška ohodnotenia ţiaka krátená o 0%, 

 2. stupeň – menej závaţné správanie – výška ohodnotenia ţiaka krátená o 40%, 

 3. a 4 stupeň – závaţné  správanie – výška ohodnotenia ţiaka krátená o 100%. 

Priemerný 
prospech 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

1,00 – 1,50 40€ 60€ 80€ 

1,51 – 2,00 35€ 50€ 65€ 

2,01 – 2,50 30€ 40€ 50€ 

2,51 – 3,00 25€ 30€ 40€ 
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Tabuľka záznamu dochádzky a správania ţiakov na OVY 
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Tabuľka rozdelenia teoretického a praktického vyučovania pre 1.,2., a 3. roč. MŠAV pre dané priestory 

 


