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Vyučovací jazyk slovenský 
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Kontakty pre komunikáciu so školou: 
 

meno pozícia telefón e-mail poznámka 

Ing. Anton Muška riaditeľ 0903 639 669 riaditel@spojenaskoala.sk  

Mgr. Iveta Šebová 
zástupkyňa 
riaditeľa 
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2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 
 

Názov a adresa školy Spojená škola, 
organizačná zložka Stredná odborná škola 
technická, 
Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov 

Názov školského vzdelávacieho 
programu 

MECHANIK NASTAVOVAČ 

Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba                       

Kód a názov študijného odboru 2411 K mechanik nastavovač 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 
Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe vychádzajú z 
cieľov stanovených v § 4 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v Štátnom 
vzdelávacom programe. Štátny vzdelávací program definuje odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej 
OVP) ako súčasť celoživotného vzdelávania a súčasť spoločnosti založenej na vedomostiach, v ktorej 
je vzdelávanie cestou rozvoja ľudskej osobnosti. Zámerom OVP je pripraviť žiaka na úspešný, 
zmysluplný a zodpovedný osobný, občiansky a pracovný život.  

 
2.1 Ciele odbornej výchovy a vzdelávania 
 
Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť žiakovi v súlade so školským zákonom: 

 

a) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a 
písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v 
štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti a 
kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne 
kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie, 

b) ovládať aspoň jeden cudzí jazyk a vedieť ho používať, 
c) naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich 

riešiť, 
d) rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne 

poznatky a pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na 
trhu práce, 

e) posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a 
tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej 
vlastnej kultúre, 

f) získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v 
Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 

g) pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a 
znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými 
skupinami náboženskej tolerancie, 

h) naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine 
a preberať na seba zodpovednosť, 

i) naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane 
zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty, 

j) získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie. 

 

2.2 Všeobecné ciele OVP 
 

a) Učiť sa poznávať, t. j. osvojiť si nástroje pochopenia sveta a rozvíjať schopnosti nevyhnutné 
k učeniu sa. OVP má rozvíjať základné myšlienkové postupy žiakov, ich pamäť a schopnosť 
sústredenia, podporovať osvojovanie všeobecných princípov a algoritmov riešenia problémov, 
javov a situácií, ako aj bežných zručností pre prácu s informáciami, podporovať poznanie 
žiakov lepšieho chápania sveta, v ktorom žijú a nevyhnutnosť udržateľného rozvoja, viesť k 
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porozumeniu základných vedeckých, technologických a technických metód, postupov a 
nástrojov a rozvíjať zručnosti pri ich aplikácii, rozvíjať osvojenie si základných poznatkov, 
pracovných postupov a nástrojov potrebných pre kvalifikovaný výkon povolania na trhu práce 
a pripravovať žiakov pre celoživotné vzdelávanie. 

b) Učiť sa rozhodovať, t. j. naučiť sa tvorivo zasahovať do svojho životného, pracovného a 
spoločenského prostredia. OVP má rozvíjať aktívny a tvorivý prístup žiakov k riešeniu 
problémov a hľadaniu progresívnych riešení, podporovať flexibilitu, adaptabilitu a kreativitu 
žiakov, viesť žiakov k aktívnemu prístupu k práci, profesijnej kariére a prispôsobovaniu sa 
zmenám na trhu práce, rozvíjať cieľavedomý prístup žiakov k tímovej a samostatnej práce, 
vytvárať zodpovedný prístup žiakov k plneniu svojich povinností a rešpektovaniu stanovených 
pravidiel, viesť žiakov k hodnoteniu svojich schopností a rešpektovaniu schopnosti druhých, 
rozvíjať zručnosti potrebné na rokovanie, diskusiu, kompromis, obhajobu svojho stanoviska a 
na akceptovanie stanovísk druhých, viesť žiakov k chápaniu práce ako príležitosti pre 
sebarealizáciu. 

c) Učiť sa existovať, t. j. porozumieť vlastnej osobnosti a jej vytváraniu v súlade s všeobecne 
akceptovanými morálnymi hodnotami. OVP má rozvíjať telesné a duševné schopnosti a 
zručnosti žiakov, prehlbovať zručností potrebné na sebareflexiu, sebapoznanie a 
sebahodnotenie, vytvárať primerané sebavedomie a inšpiráciu žiakov, rozvíjať slobodné, 
kritické a nezávislé myslenie žiakov, ich úsudok a rozhodovanie, viesť žiakov k prijímaniu 
zodpovednosti za svoje myslenie, rozhodovanie, správanie a cítenie, viesť žiakov k 
emocionálnemu a estetickému vnímaniu, rozvíjať kreativitu, nadanie, špecifické schopnosti a 
predstavivosti. 

d) Učiť sa žiť v spoločnosti a žiť s ostatnými, t. j. vedieť spolupracovať s ostatnými a podieľať 
sa na živote spoločnosti a nájsť si v nej svoje miesto. OVP má rozvíjať úctu k ľudskému životu 
a hodnote jeho trvania, vytvárať úctu a rešpekt k živej a neživej prírode, k ochrane životného 
prostredia a chápanie globálnych problémov ľudstva, prehlbovať osobnostnú, národnostnú a 
občiansku identitu žiakov, ich pripravenosť chrániť vlastnú identitu a rešpektovať identitu 
druhých, viesť žiakov k tomu, aby sa vo vzťahu k iným ľuďom oslobodili od predsudkov, 
xenofóbie, intolerancie, rasizmu, agresívneho nacionalizmu, etnickej, náboženskej a inej 
neznášanlivosti, vytvárať zodpovedné a slušné správanie žiakov v súlade s morálnymi 
zásadami a zásadami spoločenského správania sa, viesť žiakov k aktívnej účasti v 
občianskom živote a spolupráci na rozvoji demokracie, rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov 
a zručnosti pre hodnotný pracovný, rodinný a partnerský život. 
 

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

2.3 Stratégia rozvoja školy 
 
Súčasťou stratégie rozvoja školy je: 
 
a) príprava a tvorba vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom: 

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

- skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií podporovaním ďalšieho 
vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológií, 

- zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky, 
- zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní. 

b) posilnenie úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom: 
- rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou, 
- podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov, 
- rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov. 

c) podpora talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom: 
- rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom – 

rodičom, 
- klásť dôraz na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka, 
- zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých 

vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu 
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práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie 
sa, 

- nadväzovať spoluprácu s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí, 
- vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít. 

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

- podporovať spoluprácu s rodičmi, 
- aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja 

záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a praktického 
vyučovania, 

- spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania a 
prípravy a politiky zamestnanosti v našom regióne, 

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

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

e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom: 
- zlepšovať prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, 
- využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných 

zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty, 
- pravidelne sa starať o úpravu okolia školy. 

f) posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom: 
- vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie v teoretickom a 

praktickom vyučovaní. 
- umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým 

aktivitám, 
- podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov, 
- formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu 
- vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám, ako je úcta a dôvera, sloboda a 

zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia 
- odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie 
- viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a k vyjadreniu svojho názoru, 
- presadzovať zdravý životný štýl. 

g) rozvíjanie kľúčových kompetencií − patria medzi hlavné ciele výchovy a vzdelávania. Kľúčové 
kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, 
metódach a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných príležitostí, 
akcií alebo aktivít, mali by podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie žiaka. 
Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania smeruje k tomu, aby si 
žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie sú 
zakomponované do všetkých vzdelávacích oblastí. Výchovno-vzdelávacie stratégie (teda 
spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli žiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu 
rozvoju kľúčových kompetencií) sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre 
každý vyučovací predmet. Kľúčové kompetencie sú súčasťou kompetenčného profilu absolventa 
konkrétneho študijného odboru.  
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3 VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 
 

Názov a adresa školy Spojená škola, 
organizačná zložka Stredná odborná škola 
technická, 
Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov 

Názov školského vzdelávacieho 
programu 

MECHANIK NASTAVOVAČ 

Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba                       

Kód a názov študijného odboru 2411 K mechanik nastavovač 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 
Spojená škola sa nachádza  v pokojnej časti Prešova na začiatku sídliska Sekčov. Je dobre dostupná 
mestskou hromadnou dopravou. Prešov ako krajské mesto má stabilnú a progresívnu ekonomickú 
infraštruktúru, patrí k najväčším mestám Slovenska. Svojím vzhľadom a históriou sa stáva významnou 
destináciou a tiež v súčasnosti atraktívnym mestom pre zahraničné výrobné a montážne firmy. 
Vzhľadom na dlhodobú tradíciu v strojárskom a elektrotechnickom priemysle v meste a svojou 
zaujímavou polohou, kde v okruhu 100 km je možnosť prekročiť hranice troch štátov, je ohromný 
potenciál ekonomického napredovania.  
Naša škola svojimi vzdelávacím programami pripravuje odborných a kvalifikovaných pracovníkov v 
oblasti strojárstva a elektrotechniky, má v tomto meste svoje opodstatnenie. História školy sa odvíja 
od roku 1958, t. j. pred viac ako päťdesiatimi piatimi rokmi. Vzdelávacia ponuka školy sa v priebehu 
rokov menila v závislosti od potrieb podnikov v Prešove a okolí a v posledných rokoch aj na základe 
záujmu rodičov a potrieb trhu práce. Škola však stále bola a je orientovaná na strojárske a 
elektrotechnické odbory. Preto došlo k stabilizácii pedagogických pracovníkov, zlepšeniu vybavenosti, 
a tým aj ku zlepšeniu kvality výchovno-vzdelávacej výstupov.  
Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky 
pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš 
výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň, identifikovali sme  
množstvo zamestnaneckých príležitosti pre našich absolventov v rôznych oblastiach a sledovali sme 
vývoj trhu práce. Ochota zamestnávateľov zamestnať našich absolventov po ukončení vzdelávacieho 
programu je viac než ústretová. Všetky zistenia a použité prostriedky prieskumu sme analyzovali a 
rokmi sme vyprofilovali orientáciu školy do súčasnej podoby ako vzdelávaciu inštitúciu zameranú na 
informačno-technické odbory.    
. Vzdelávací program školy je zameraný predovšetkým na výkon povolaní a odborných činností v 
národnom hospodárstve, verejnej správe, kultúre, umení a v ostatných oblastiach, žiaci sa môžu 
pripravovať aj na ďalšie štúdium. Škola poskytuje po úspešnom absolvovaní niektorého zo 
vzdelávacích programov príslušný stupeň vzdelania podľa § 16 ods. 4 Zákona č. 245/2008. 
 

Silné stránky školy: 
 

• záujem uchádzačov o štúdium vzdelávacích programov ktoré ponúkame, 

• atraktívna ponuka vzdelávacích programov 

• komplexnosť školy a jej poloha (teória, prax, stravovacie zariadenie, športový areál), 

• kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov, 

• veľmi dobré vybavenie odborných učební a dielni praktického vyučovania. 

• zabezpečenie odborného výcviku v renomovaných firmách v meste a v  regióne, 

• záujem podnikateľských subjektov o absolventov študijného odboru, 

• nízke percento nezamestnanosti našich absolventov, 

• zapájanie školy do projektov, pre zlepšenie vybavenosti školy a zvyšovanie kvalifikácie 
zamestnancov 

• získavanie odborných partnerov z výrobnej sféry 

• zavádzanie nových študijných a učebných odborov podľa požiadaviek praxe, ktoré 
zodpovedajú momentálnemu trendu informatizácie spoločnosti a trendom v informatike, 
strojárstve a elektrotechnike 

• podpora, sponzorstvo a spolupráca so ZRPŠ, 
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• zodpovednosť a spoľahlivosť učiteľského zboru, 
 

Slabé stránky školy:  

• nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj školy z dôvodu vysokých energetických 

nákladov (rozľahlosť školy, dielne)  

• chýbajúca odborná literatúra o najnovších metódach technologického spracúvania a 

výroby,  

• nedostatočná digitálna kompetencia pedagógov pri využívaní  moderných vyučovacích 

pomôcok. 

• slabšie personálne zabezpečenie odborného výcviku 

• nevybudovaný bezbariérový vstup do celého objektu školy 

 

Príležitosti školy: 
 

• bezproblémové uplatnenie absolventov školy v meste alebo mimo mesta prípadne 

regiónu, dobré uplatnenie našich absolventov v zahraničných firmách, 

• otvorenie nových študijných odborov v oblastiach informatiky a automatizácie  

• možnosti rekvalifikačných kurzov podľa potrieb úradu práce v Prešove, 

• fungujúce partnerstvo s podobnými školami doma a v zahraničí, 

• dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a zriaďovateľom, ŠPÚ a ŠIOV ako 

predpokladu dobrých koncepčných a poradenských služieb, 

• zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz 

podnikateľských subjektov 

• možnosť získavania finančných prostriedkov z existujúcich fondov, nadácií a grantov, 

• možnosť výmeny pedagogických skúseností, 

• nové atraktívne a moderné technické odbory 

 

Prekážky v rozvoji školy: 

 

• nedostatok finančných prostriedkov na obnovu nových technológií, 

• nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl, 

• slabá spolupráca s rodičmi,  

• nepreferencia odborného vzdelávania detí pri výbere školy, väčší záujem o gymnáziá - 

možný úbytok žiakov, 

• vzhľadom na finančné oceňovanie v školstve je problém zabezpečiť kvalifikovaných 

odborných učiteľov a majstrov pre zabezpečenie kvalifikovaného vyučovania odborných 

predmetov, 

• malý záujem podnikateľských subjektov zadávať požiadavky na odbornú pripravenosť 
žiakov.  

• nekontrolované otváranie odborov na rôznych typoch škôl bez zamerania škôl na tieto 

odbory a rast počtu súkromných škôl bez tlaku na odbornosť predstavuje pre nás odliv 

žiakov 

 
 

3.1 Veľkosť školy 

Spojená škola je rozpočtovou organizáciou. Je zriadená Prešovským samosprávnym krajom. Má dve 
organizačné zložky:  

strednú odbornú školu technickú (SOŠ)  
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gymnázium  s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy (G)  
 
 

Účelom Spojenej školy je poskytovanie všeobecného i odborného vzdelania na výkon povolania vo 
vyučovacom jazyku slovenskom a na štúdium na vysokých školách. Škola môže zabezpečovať 
rekvalifikácie občanov na profesie podľa odborov zaradených v sieti a podľa požiadaviek úradov 
práce, fyzických a právnických osôb. Gymnázium vzniklo 1. 9. 1992. 
Spojená škola sa nachádza v časti Prešova, ktorá sa nazýva Sekčov. Nachádza sa na konci sídliska 
Sekčov smerom na Solivar za predajňou Interšport. Spojená škola pozostáva z 10-tich budov.  
Od 1.7.2005 je škola rozpočtovou organizáciou a jej názov je Spojená škola.  
Teoretické vyučovanie začína spravidla o 8:00 hod., výnimočne o 7:10 hod. Vyučovanie sa spravidla 
končí siedmou vyučovacou hodinou, t. j. o 14:30 hod. Pri delení tried na laboratórne cvičenia sa 
vyučovanie končí spravidla o 15:20 hod. Medzi 3. a 4. hodinou je 20-minútová prestávka a medzi 5. 
a 6. hodinou je 30-minútová prestávka, ktorá slúži na obed. Praktické vyučovanie začína o 7:00 hod. 
a má prestávku od 10:00 do 10:30 hod. 
Na škole vyvíja veľmi dobrú činnosť Rada školy, ktorá má 11 členov. Rada školy sa vyjadruje ku 
všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci pedagogických a ostatných 
zamestnancov. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov a spolu s vedením 
Spojenej školy zodpovedá za kvalitu a organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu.  
Žiacka školská rada zastupuje záujmy žiakov na našej škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára 
podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi.  
 

 

3.2 Charakteristika pedagogického zboru 
 
Pedagogický zbor školy je stabilný, mení sa len nepatrne. Postupné zmeny sú najčastejšie vyvolávané 
vekovou štruktúrou pedagógov. Všetci učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú 
spôsobilosť. Počet neodborne vyučovaných hodín je dlhodobo pod 0,5 % z celkového počtu hodín v 
rámci úväzkov. Riaditeľ školy, zástupcovia riaditeľa majú okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti 
aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti školského manažmentu. Mimoškolské aktivity realizujú a 
zabezpečujú pedagogickí zamestnanci školy.  
  

3.3 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 
 
Podrobný a konkrétny plán  ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy je súčasťou 
ročného plánu školy.  Manažment školy považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť: 
 
• Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 
• Príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne jazykových 

spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s informačno-komunikačnými technológiami. 
• Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu. 
• Motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 
• Zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, spôsobilostí pre tvorbu 

efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. 
• Sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky  (inovácie) z metodiky 

vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru. 
• Príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných  funkcií, napr. triedny učiteľ, 

výchovný poradca, vedúci predmetovej komisie atď. 
• Príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského 

systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej 
dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch) atď. 

• Príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: 
videotechnikou, výpočtovou technikou,  interaktívnou tabuľou a pod. 

• Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúseností z pedagogickej  a riadiacej praxe, 
podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 

• Sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných  a metodických 
informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

• Príprava pedagogických zamestnancov na získanie druhej atestácie. 
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3.4 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 
 
Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho 
procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude využívať štandardné spôsoby hodnotenia: 
formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie použijeme na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. 
Sumatívne hodnotenie použijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly by sa mal zameriavať 
hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu školských vzdelávacích 
programov, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií. Na zabezpečenie vyučovania 
didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas 
vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, 
na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť 
výchovnej poradkyne, činnosť hospodárky, upratovačky a údržbára. Na hodnotenie pedagogických a 
odborných zamestnancov školy použijeme tieto metódy: 
 
• Pozorovanie (hospitácie). 
• Rozhovor. 
• Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo 

všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod). 
• Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 

učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 
• Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 
• Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“) 
• Hodnotenie učiteľov žiakmi. 
 

3.5 Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca 
 
Projekčná činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie projektov rôznych časových dĺžok 
a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti na možnostiach a danom učive.  
Škola bola zapojená aj do projektov financovaných z ESF. Projekt „Digitálna gramotnosť“, ktorého 
cieľom bola príprava učiteľov na prácu s výpočtovou technikou, bol realizovaný v roku 2005 
a preškolili sme 315 učiteľov nielen našej školy, ale aj mesta  Prešov na prácu s PC a  internetom.  
Boli sme úspešní  v grantoch vypísaných MŠ - Jazykové laboratóriá v rokoch 2006 a 2007 a Otvorená 
škola v oblasti športu v roku 2006 a 2008 a v oblasti IKT v roku 2007. 
V spolupráci s partnerskými školami v zahraničí žiaci participujú v oblastí elektrotechniky  na 
projektoch Leonardo da Vinci. Taktiež sa podporujú odborné súťaže medzi študentmi  priateľských 
škôl. 
V rokoch 2009 – 2010 sme realizovali projekt – Zateplenie budov Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22 
v Prešove – v rámci operačného programu: Regionálny operačný program. 
V rokoch 2010 – 2012 Spojená škola realizovala projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho 
sociálneho fondu, štátneho rozpočtu a Prešovského samosprávneho kraja s názvom Inováciou 
vzdelávania k modernej škole 2010 – 2012. Cieľom projektu bolo modernizovať vzdelávací obsah 
a vzdelávací program školy, implementovať modernizovaný vzdelávací program školy. 
Škola je zapojená tiež do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách 
s využitím elektronického testovania. 
Cieľom projektu Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva je 

− akcelerácia procesu zavádzania elektronizovaných služieb a digitálnych interaktívnych technológií 
do škôl 

− aktívne používanie a lepšia dostupnosť digitálnych technológií 

− rozšírenie ponuky digitálnych vzdelávacích obsahov vytváraných na báze a v súlade so štátnym 
vzdelávacím programom. 

Rozvoj stredného odborného vzdelávania - národný projekt na podporu stredného odborného 
vzdelávania. Realizátorom je ŠIOV, projekt je spolufinancovaný z prostriedkov ESF v rámci 
operačného programu  
Projekt Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre školy, ktoré chcú zmeniť seba a 
svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro 
i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, 
čím pomáhajú k pozitívnej zmene.Realizácia programu podporuje na školách priestor na 
rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje 
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nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k 
zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch. 
Pre učiteľov matematiky, fyziky, chémie a biológie slúži projekt digitalizácie vzdelávacieho obsahu 
v súlade s Koncepciou informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 – DIGIPEDIA 2020. 
V súčasnosti sme zapojení do Švajčiarsko-slovenského projektu podporovaného prostredníctvom 
Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Projekt je financovaný 
z finančných prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu prostredníctvom Národného 
kontaktného bodu, Úradu vlády SR. 
Spojená škola a jej modernizácia - cieľom projektu je zvýšenie kvality výstupov vzdelávania 
inovovaním jeho foriem a metód pre potreby vedomostnej spoločnosti. Absolventi projektu budú 
schopní využívať moderné formy vzdelávania s cieľom rozvoja kľúčových kompetencií žiakov. 
Začiatok projektu február 2014, implementácia do konca októbra 2015. 
Pripravujeme aj školskú akciu, na ktorej budú samotní žiaci definovať, aký projekt by sami radi 
spracovali a prečo, aký to bude mať význam pre neho a pre školu. Budeme sa uchádzať aj o grantové 
práce nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov.   
Škola dlhodobo spolupracuje s podobnými školami v Poľsku, na Ukrajine  a v Českej republike. 
Cieľom tejto spolupráce je: 

 

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

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

• Posilniť a skvalitniť odbornú prípravu žiakov (transfer inovácií). 

• Vytvoriť možnosť výmenných stáži pre študentov a pedagógov.     

• Prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu. 

• Spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl. 

• Nadväzovať kontakty v rámci kariérového rastu. 
 

3.6 Spolupráca so sociálnymi partnermi 

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

Spolupráca s rodičmi 

Rodičia sú členmi rodičovskej rady a rady školy. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov 
na triednych schôdzkach a konzultáciách s vyučujúcimi. Majú možnosť sledovať priebežné študijné 
výsledky prostredníctvom internetu. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole, 
o pripravovaných akciách prostredníctvom www stránok školy a vedenia školy, ktoré sa pravidelne 
zúčastňuje na zasadnutiach rodičovskej rady a rady školy. Majú k dispozícii aj portfólium žiaka. 
Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam 
a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Jednou z hlavných úloh školy bude otvorenie spolupráce 
s rodičmi na školskom vzdelávacom programe. Chceme pre rodičov zriadiť spoločenskú miestnosť, 
kde by sa stretávali nielen s vyučujúcimi, ale aj s inými rodičmi, čím by sa vyriešili mnohé nevyriešené 
otázky týkajúce sa hlavne dochádzky žiakov do školy.  

Zamestnávatelia 

Škola aktívne spolupracuje zamestnaneckými organizáciami. Spolupráca je zameraná hlavne na 
poskytovanie odborného výcviku, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií 
a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov sa zúčastňujú pravidelne na zasadnutiach rady školy 
a aktívne pôsobia v rámci odborného výcviku ako inštruktori. Poskytujú škole neoceniteľní písomné 
informácie – študijné texty, ktoré suplujú nedostatok učebníc v oblasti elektrotechniky, elektroniky a 
nových trendov v oblasti informačno-komunikačných technológií. Spolupracujú pri štruktúrovaní 
sumatívnych didaktických testov v odbornom výcviku, poskytujú odbornú literatúru pre teoretické 
vyučovanie a sprostredkujú aktuálne informácie o zmenách a vývoji nových technológií. Väčšina 
zamestnávateľov zamestnáva aj našich absolventov. 

 

Iní partneri 
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Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu so Živnostenskou komorou pri 
zabezpečovaní výstav, exkurzií a súťaží, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pri 
organizovaní maturitných a záverečných skúšok, s priamo riadenými organizáciami MŠ SR, 
pedagogicko-psychologickými poradňami v rámci preventívnych opatrení, vysokými školami a pod.  
Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu s priamo riadenými 
organizáciami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pedagogicko-psychologickými 
poradňami v rámci preventívnych opatrení, a pod. Veľmi dobrá spolupráca existuje s vysokými 
školami, najmä Prešovskou univerzitou a Technickou univerzitou v Košiciach. 
 

3.7 Plánované aktivity školy 
 

Dosahovanie požadovaných aktivít, materiálno – technické a personálne vybavenie školy sú 
výsledkom kvality vzdelávania. Neoddeliteľnou súčasťou zlepšovania kvality vzdelávania je zapájanie 
žiakov do krúžkovej činnosti, súťaží a projektov. 
 
Záujmové aktivity: 
• Krúžky zamerané na športové aktivity (futbal, basketbal, volejbal, stolný tenis, kondičné 
posilňovanie, kulturistika, turistika). 
• Krúžky na zlepšenie komunikačných schopností ( angličtina, nemčina). 
• Krúžky na rozvoj technických zručnosti (motoristický, programovania CNC ). 
• Krúžky na podporu informačných kompetencií (internetový, programovanie, web stránky). 
• Krúžky prírodovedecké (matematiky pre VŠ, nebojte sa fyziky).  
 
Súťaže:  
• SOČ, ZENIT 
• Olympiáda v ANJ 
 
Športovo-turistické akcie 
• Krajské majstrovstvá vo futbale  
• Krajské majstrovstvá v basketbale 
• Krajské majstrovstvá vo volejbale 
• Krajské majstrovstvá v hádzanej 
 
Exkurzie 
• Firmy v meste SPINEA, Comerce Serwice 
• Automobilové firmy KIA, Citroen  
• Družobné školy v PL a ČR 
• Návšteva vlastivedného múzea 
• Návšteva technického múzea 
• Návšteva úradu práce 
 
Spoločenské a kultúrne podujatia 
• Návšteva filmového predstavenia 
• Prezentácia firiem v regióne v danom odvetví  
• Imatrikulácia 
• Vianočná akadémia 
• Dni otvorených dverí 
• Návšteva hudobno-vzdelávacích programov  
• Nie drogám 
• Poďme sa zoznámiť – priateľsko-športové stretnutie so študentmi družobných škôl 
 
Mediálna propagácia 
• Prezentácia školy v partnerských školách 
• Prezentácia školy v partnerských firmách a inštitúciách 
• Príspevky do miestnej televízie  
• Príspevky do miestnych novín  
• Aktualizácia stránky spojenask.edupage.org 
 
Besedy a pracovné stretnutia 
• Problém adaptácie na strednú školu (výchovný poradca) 

http://www.spojenask.edupage.org/
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• Ako sa správne učiť (psychológ) 
• Vydieranie a šikanovanie (zástupca polície) 
• Moje skúseností s drogou, nepriaznivé dôsledky fajčenia a alkoholu. 
• Súčasný stav zamestnanosti v okrese Prešov  
• Stretnutia so zástupcami vysokých škôl. podmienky prijatia   
• Ako na trh práce (úrad práce) 
• Ako si založiť živnosť (Živnostenská komora) 
• Ako sa pripraviť na konkurz 
 
Všetky aktivity sa budú realizovať s pedagogickými zamestnancami školy, žiakmi a sociálnymi 
partnermi. Aktivity sú určené predovšetkým žiakom, učiteľom, rodičom, zamestnávateľom a širokej 
verejnosti. Vítame všetky ďalšie návrhy a možnosti na aktivizáciu práce školy. 
 

4 PROFIL ABSOLVENTA  

Názov a adresa školy Spojená škola, 
organizačná zložka Stredná odborná škola 
technická, 
Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov 

Názov školského vzdelávacieho 
programu 

MECHANIK NASTAVOVAČ 

Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba                       

Kód a názov študijného odboru 2411 K mechanik nastavovač 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 
4.1 Charakteristika absolventa 
 
Absolvent študijného odboru 2411 K mechanik nastavovač je kvalifikovaný pracovník schopný sa 
uplatniť na rôznych pracovných pozíciách v strojárskej výrobe či už klasickej, ale tiež vo výrobe 
najnovšieho typu s využitím informačných technológií v procese výroby, kde sa vyžaduje úplné 
stredné odborné vzdelanie. 
Absolvent študijného odboru mechanik nastavovač pripravujúci sa na výkon povolania a činnosti v 
oblasti technológie trieskového obrábania je schopný pracovať na konvenčných strojoch, je tiež 
pripravený zostavovať riadiace programy CNC strojov, je schopný tvoriť výkresovú dokumentáciu, 
dobre sa orientovať v normalizácii, pozná základné princípy nekonvenčných technológii a dokáže 
pružne reagovať na meniace sa podmienky. 
Svojim tvorivým prístupom podporuje marketingovo orientované podnikateľské aktivity, ktorých 
konečným cieľom je spokojný zákazník. Môže vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním 
výrobných činností technickej prípravy, odbytu výrobkov a nákupu tovaru, skladového hospodárstva a 
marketingovej analýzy trhu. Pri všetkých činnostiach je schopný efektívne využívať výpočtovú techniku 
a progresívne informačné technológie. Absolvent je pripravený tak, aby sa mohol uplatniť pri obsluhe, 
nastavovaní, meraní, ale i programovaní CNC strojov. Po absolvovaní nástupnej praxe majú 
predpoklady vykonávať činnosti v technickej príprave výroby a riadiť pracovný tím. Vzhľadom na dobrú 
znalosť fyzikálnej podstaty technologického procesu sa môže flexibilne prispôsobiť meniacim sa 
podmienkam trhu. Po nadobudnutí potrebnej praxe, môže vykonávať aj samostatnú podnikateľskú 
činnosť. 
Absolvent má základné vedomosti o rodnom jazyku. Má potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu 
schopnosť v ústnom a spisovnom styku. Pozná vybrané diela slovenskej a svetovej literatúry. Ovláda 
dejiny slovenského národa a významné svetové dejiny. Cudzí jazyk ovláda na takej úrovni, ktorá mu 
umožní komunikovať s cudzincami v bežných situáciách a používať ho pri výkone svojej profesie. 
Ovláda učivo stredoškolskej matematiky a fyziky. Má potrebné znalosti zo základov ekonomiky, 
informatiky, kladie sa dôraz na samostatnosť v získavaní a spracovaní informácií a ich tvorivé 
zužitkovanie v odbornom vzdelávaní a praxi.  
Absolventi študijného odboru, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium 
na vysokých školách a o vyššie odborné vzdelanie.  
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Kompetenčný profil absolventa je vytvorený na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy 
povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Týmto má absolvent študijného odboru 
garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb 
zamestnávateľov. Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej 
sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej 
tlačenej ako aj elektronickej forme. Získané vedomosti a zručnosti umožňujú uplatnenie absolventa na 
pracovnom trhu v SR ale aj v rámci EÚ. 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Rozvíjanie kľúčových kompetencií patrí medzi hlavné ciele výchovy a vzdelávania, a to v súlade so 
Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií. Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne 
uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, metódach a formách práce, pri organizovaní 
rôznych slávnostných alebo výnimočných príležitostí, akcií alebo aktivít, mali by podporovať a rozvíjať 
aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie žiaka. Výchovné a vzdelávacie stratégie nie sú formulované ako 
ciele, konkrétne metódy, postupy, pokyny alebo predpokladané výsledky žiakov, ale predstavujú 
spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli žiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu 
rozvoju kľúčových kompetencií. Výchovné a vzdelávacie stratégie sú v našom školskom vzdelávacom 
programe stanovené pre každý vyučovací predmet a pre vybrané kľúčové kompetencie.  
 

1. Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a 
hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné 
riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si 
potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a 
životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť 
správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s 
osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 

 
Absolvent má: 

• logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

• porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, 
vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 

• identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 

• vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 

• vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 

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

• definovať svoje ciele a prognózy, 

• určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj, 

• zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 
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2. Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
      komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 

Sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. 
Patria sem schopnosti nevyhnutné pre pracovný a spoločenský život, ktoré v konkrétnych 
situáciách umožnia žiakom primerane ústne a písomne sa vyjadrovať, spracovávať a využívať 
písomné materiály, znázorňovať, vysvetľovať a riešiť problémové úlohy a situácie 
komplexného charakteru, čítať, rozumieť a využívať text. 

Absolvent má: 

• správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

• spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

• riešiť matematické príklady a rôzne situácie, 

• 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, vyjadrovať 

a zdôvodňovať svoje názory, 

• podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 

• vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne, 

• vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh 

oznámenia a širší okruh užívateľov, 

• štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať 

formuláre (životopis, žiadosť), 

• navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom 

a cudzom jazyku, 

• osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 

• spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu 

oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa, 

• orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam 

v osobnom živote a v povolaní, 

• vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém 

v cudzom jazyku, 

• vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým 

prejavom v materinskom a cudzom jazyku, 

• rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor 

z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku, 

• ovládať operácie pri práci s počítačom, 

• pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý 

zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach 

otvoreného trhu práce, 

• pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia 

sa formou on-line, 

• oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie 

problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára 

možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.  
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3. Schopnosť pracovať v rôznorodých    skupinách 
 

Žiak ich získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti a zvyšovania výkonnosti, 
racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a 
udržovania potrebnej základnej úrovne zručností. Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení 
medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa 
objavujú v náročnejších podmienkach,  aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť 
do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako 
jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe 
získaných vedomostí, sociálnych zručností, interkulturálnych kompetencií, postojov a 
hodnotovej orientácie umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových 
úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní  

Absolvent má: 

 

• prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

• vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 

• pozitívne motivovať seba a druhých, 

• ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

• stanoviť priority cieľov, 

• predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných 

členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené 

kompetencie zvládnuť, 

• prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 

• konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých, 

• budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, uzatvárať jasné dohody, 

• rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 

• analyzovať hranice problému, 

• identifikovať oblasť dohody a rozporu, 

• určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 

kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia, 

• spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

• samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve, určovať vážne nedostatky a kvality 

vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 

• predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 

návrhy druhých, 

• prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 

• významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú 

k zlepšeniu vlastnej výkonnosti, 

• vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť 

a merať hypotéza, 

• overovať a interpretovať získané údaje, 

• rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu, 

• rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie, 

• samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 

• predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov 

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

zvládnuť, 

• ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom 

prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja, 

• samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom 

kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, 

• vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
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• určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom 

raste, 

• stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej 

orientácie a životných podmienok, 

• plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania 

sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 

• overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 

• mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si 

vedomý dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí, 

• prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, 

• predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 

návrhy druhých,  

• prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 

nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

 
 

Všeobecné kompetencie 

Absolvent má: 

• zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám 

komunikácie, 

• vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne 

alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného 

charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na 

nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne 

prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej 

situácie, 

• ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť 

gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať, 

samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy, 

• získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, 

rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných 

štýlov, orientovať sa v jeho stavbe, 

• uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä 

odborného charakteru, 

• pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami, 

• chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej, 

• vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti, 

• vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok 

z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov, 

• pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické a ekologické 

hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľa sa na ochrane kultúrnych hodnôt, 

• v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného 

jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, 

vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie 

a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky, 

• v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach 

a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,  

• s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, 

odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so 

slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje, 
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• v oblasti sociolingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných 

komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so 

socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie 

a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených 

jazykových prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických okruhov, 

preukázať úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností, 

• chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť 

prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života, 

• mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku 

s ľuďmi spoločensky uznávané normy, 

• uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva 

iných ľudí, 

• chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne 

zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach 

(štát – región – obec), 

• v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu 

k životnému prostrediu, 

• vytvárať si vlastní filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu 

orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života, 

• rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom 

z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, vyhlášok 

a matematiky, 

• vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesných 

situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné 

technológie, 

• osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané 

pri riešení úloh z praxe, 

• cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny, 

• rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,  

• vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu 

terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom, 

• aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. v odbornom 

vzdelávaní, praxi, každodennom živote), 

• poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote a ich 

vplyv na zdravie človeka a životné prostredie, 

• chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého zážitku 

ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa kultúrnych 

a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, vyjadriť vlastný názor 

a obhájiť ho, 

• vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa 

podieľať na ich ochrane, 

• prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým 

snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť 

s vedomím potreby sústavného zvyšovaniu telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia, 

• ovládať a dodržiavať zásady pomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, 

uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia.  
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Odborné kompetencie 

a) Požadované vedomosti 
Absolvent má: 

 

• vytvoriť technické zobrazovanie strojových súčiastok a konštrukčných celkov v strojárstve 
potrebné pre čítanie a kreslenie technických výkresov a montážnych uzlov 

• opísať použitie tecnických noriem STN a EN a technických predpisov,  

• uviesť základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, 

• zvoliť vhodné strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve, 

• opísať stavbu a prevádzku strojov ich strojových častí, kinematických a tekutinových 

mechanizmov, dopravných, piestových a lopatkových strojoch, 

• opísať základné elektrické stroje, prístroje a elektrické zariadenia používané v strojárstve, 
analyzovať bežné metódy základných elektrotechnických meraní, 

• riešiť základné technické výpočty s využitím odbornej technickej literatúry a noriem, 

• identifikovať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich postup 
výroby, 

• vymenovať a opísať technické materiály používané v strojárstve a opísať metódy zisťovania 
ich vlastnosti, 

• opísať metódy tepelného spracovania a povrchových úprav materiálov, 

• zostanviť správny technologický postup a zvoliť optimálne podmienky pre výrobný proces, 

• nastavovať pracovné pomery s ohľadom na optimálnu trvanlivosť nástrojov a ich výmenu, 

• opísať základné spôsoby spracovania technických materiálov prostredníctvom vhodných 
nástrojov, strojov a zariadení. 

• zostaviť jednoduchý riadiaci program pre CNC stroje, nastavovať tieto stroje a nástroje, 

• dodržiavať základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady hygieny 
práce a ochrany životného prostredia, 

• popísať základné práva a povinnosti zamestnanca vyplývajúce z jeho postavenia 
ekonomickej štruktúre podniku, 

• uviesť základné princípy drobného podnikania a problematiku súvisiacu so založením 
živnosti, 

• vysvetliť postupy orientácie sa v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a technickej 
dokumentácie a ich používanie v pracovných činnostiach, 

• popísať metódy normovania práce a tvorby normatívov, 

• zvoliť vhodné informačné systémy a ich možnosti aplikácie v praxi, 

• definovať a určiť možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou 
výrobou alebo službou, – určiť možnosti eliminácie zdrojov znečistenia životného prostredia, 

• popísať metódy zisťovania technických vlastnosti materiálov, 

• uviesť použitie meradiel a meracích prístrojov pre bežnú kontrolu súčiastok a meranie 
základných technických veličín, 

• aplikovať metodiku vyhodnocovania výsledkov uskutočnených skúšok a meraní, 

• orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a uplatňovať tieto práva v praxi. 

b) Požadované zručnosti 

     Absolvent vie: 
 

• čítať a vytvárať technickú dokumentáciu, aj s využitím CAD – CAM systémov, 

• aplikovať odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, 
využívať všeobecné poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh,  

• orientovať sa v technických normách, predpisoch a technických požiadavkách, súvisiacich 
so strojárskou výrobou, 

• charakterizovať strojové súčiastky a mechanizmy, používané v strojárstve, analyzovať 
jednoduché montážne celky, 

• riešiť technické výpočty s použitím odbornej technickej literatúry a noriem, 

• predviesť základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov, 

• obsluhovať konvenčné obrábacie stroje a riadiť ich prácu podľa technickej dokumentácie, 

• nastavovať a obsluhovať CNC stroje, nastaviť nástroje podľa programovaných parametrov, 
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• zostavovať jednoduchšie riadiace programy, zvoliť nástroje a pracovné pomery pre CNC 
stroje, 

• diagnostikovať a odstraňovať jednoduché poruchy na strojoch a zariadeniach, 

• manipulovať s materiálom a pomocnými materiálmi tak, aby neohrozil životné prostredie, 

• pracovať s modernými meracími a diagnostickými zaradeniami, 

• vybrať najefektívnejší pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií, 

• využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh, 

• dodržiavať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného 
prostredia, 

• hospodárne manipulovať s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami, 

• dodržiavať technologickú a pracovnú disciplínu, 

• samostatne merať bežnými dielenskými meradlami a meracími prístrojmi, vyhodnotiť 
meranie, 

• dodržiavať parametre kvality procesov,  

• navrhovať metódy normovania spotreby práce, 

• aplikovať programy pre spracovanie textu, tabuliek a prezentácií, 

• vyhľadávať informácie prostredníctvom počítačových sieťových pripojení a aplikovať ich do 
praxe, 

• navrhovať postupy výroby súčiastok strojov, mechanizmov a zariadení, 

• koordinovať činnosť malej skupiny pracovníkov, 

• vytvoriť a odmerať zapojenia elektrických a logických obvodov, 

• poskytnúť prvú pomoc pri úraze, poskytnúť prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom 
 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                       

Absolvent sa vyznačuje: 

 

• dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností, 

• samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh, 

• manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru, 

• kreatívnym myslením, 

• schopnosťou integrácie a adaptability 

• organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami, 

• prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach, 

• vhodným sociálnym správaním a prejavmi, 

• sebadisciplínou a mobilitou, 

• potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam. 

• záujmom o celoživotné vzdelávanie a schopnosť prijímať nové poznatky vzhľadom 

k rýchlemu rozvoju vedy a techniky,  

• schopnosťou vedieť technicky vyjadriť svoje návrhy až po realizáciu výroby, 

• schopnosťou byť presný, logicky mysliaci a kreatívny, vedieť teoretické vedomosti 

aplikovať v praxi, 

• manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,  adaptabilitou, kreativitou, 

disponibilitou, spoľahlivosťou, trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou, schopnosťou 

spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami pracovať v tíme,  budovaním 

imidžu firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou prácou, , dodržiavaním 

firemnej kultúry, flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, zodpovednosťou za zverený 

majetok,   
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5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 
 

Názov a adresa školy Spojená škola, 
organizačná zložka Stredná odborná škola 
technická, 
Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov 

Názov školského vzdelávacieho 
programu 

MECHANIK NASTAVOVAČ 

Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba                       

Kód a názov študijného odboru 2411 K mechanik nastavovač 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 
Cieľom školského vzdelávacieho programu MECHANIK NASTAVOVAČ v odbore Strojárstvo a 
ostatná kovospracúvacia výroba je vzdelávanie a výchova kvalifikovaných odborníkov pre strojárstvo 
a ostatnú kovospracúvaciu výrobu. 
Strojárstvo je priemyselné odvetvie, ktoré sa zaoberá aplikáciou fyzikálnych princípov na analýzu, 
výrobu a údržbu strojových zariadení. Zahŕňa poznatky z mechaniky, kinematiky, termodynamiky a 
energetiky. Školský vzdelávací program vzdeláva a vychováva kvalifikovaných odborníkov aj pre 
všetky odvetvia národného hospodárstva, kde sa vyrábajú, opravujú, obsluhujú a používajú stroje 
a technické zariadenia. Preto školský vzdelávací program má pre uplatnenie sa žiakov široký záber. 
Široké profilovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na 
komplexné riešenie výrobných problémov, ale aj na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie sa pre 
prácu v nových výrobných a nevýrobných odvetviach (v závislosti od trhu práce), pre uplatňovanie 
nových technológií a rozvoj podnikateľských činností vo výrobnej sfére a v službách. Veľmi dôležitá je 
aj príprava kvalifikovaných odborníkov s dobrými jazykovými znalosťami, najmä anglického jazyka. Je 
to náročná úloha pre školy, ktoré majú rozvíjať u žiakov ich tvorivé schopnosti, flexibilitu a 
komunikatívnosť. 
V súčasnej dobe sa vzdelávacie aktivity realizujú v čoraz väčšej miere v automobilovej výrobe a 
výrobe rôznych komponentov. Pre slovenské strojárstvo je charakteristická reštrukturalizácia s 
dominanciou výroby automobilov a automobilového príslušenstva, výrobou ložísk, stavebných a 
cestných strojov, traktorov, poľnohospodárskych strojov, energetických zariadení, bielej techniky a 
pod. Vzdelávanie v strojárstve má veľkú perspektívu aj vďaka množstvu iných príležitostí, keďže 
strojári sú žiadaní v rôznych odvetviach sektoroch hospodárstva.  
Strojárom sa ponúkajú široké možnosti uplatnenia. Informačné a komunikačné technológie, výroba a 
opravy automobilov, strojárenstvo, staviteľstvo, dizajnérstvo, elektronické počítačové systémy, 
elektrotechnika, obrábanie kovov, jemná mechanika, zámočníctvo, inštalatérstvo, údržba a opravy 
strojov a zariadení, či tvárnenie, lisovanie, zlievanie, úprava materiálov alebo elektrotechnika so 
zameraním na automatizované systémy vyššej generácie charakterizované stavebnicovými prvkami z 
oblasti strojárstva, elektroniky, regulačnej techniky i technickej kybernetiky. 
Zároveň im umožňuje získané vedomosti aplikovať v praxi pri riešení praktických problémov a 
vykonávaní praktických úkonov v profesii. Skutočné široké perspektívy a množstvo príležitostí čaká na 
absolventov stredných škôl so zameraním na strojárske odvetvie.  
Vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou 
odborného výcviku v škole a priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Štvorročný odbor štúdia je 
koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obsluhy a programovania  CNC 
strojov so všeobecným prehľadom o celej oblasti strojárskej výroby so základnými predpokladmi pre 
výkon živnostenských aktivít.  
Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné 
požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na 
základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium, výsledky testovania MONITOR a výsledky 
prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú 
stanovené každoročne.   
Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových 
kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania 
vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je 
vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho 
odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a 
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pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, 
základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy 
matematiky, fyziky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je 
príprava zameraná na oblasť technického myslenia, grafických návrhov pomocou PC, pochopenia 
strojárskych princípov, materiálov, technológie opracovania a ekonomiky a pod,  V rámci odborného 
výcviku žiaci získavajú praktické zručnosti. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na 
formovanie jeho osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  
Škola vo svojej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a 
praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba je 
orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení 
problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické slovné formou účelovo 
zameranej diskusií alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze 
ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru 
založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických 
názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy 
činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického 
typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), 
ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli vyučovacie metódy 
tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. vnútorné potreby žiakov 
vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto 
naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a 
situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác a výrobkov a pod. 
Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. 
Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe 
skúseností vyučujúcich učiteľov.   
Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je 
konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude rozvíjať aj 
kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, 
komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať 
sa zodpovedne (umiestnime na chodbách schránku dôvery, prostredníctvom ktorej môžu žiaci 
zadávať otázky, vznášať protesty a pripomienky).  
Školský vzdelávací program MECHANIK NASTAVOVAČ strojov je určený pre uchádzačov s dobrým 
zdravotným stavom. V prípade talentovaných žiakov sa výučba bude organizovať formou 
individuálnych učebných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so 
žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na odporúčanie 
špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, 
úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy. Študijný odbor 2411 K mechanik nastavovač nie je 
vhodný pre žiakov s mentálnym postihnutím, s vážnymi poruchami zraku a sluchu a s vážnym 
telesným narušením.  
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5.1 Systém duálneho vzdelávania 
 
Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Vďaka tomu žiaci 
stredných odborných škôl s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce 
devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech. Šance pracovať v odbore, ktorému sa 
venovali počas štúdia.  
Na druhej strane však treba vnímať tých, ktorí vytvárajú a ponúkajú pracovné príležitosti. Teda 
zamestnávateľov, investorov, firmy. Ich najcennejším prvkom sú kvalitní ľudia.  
Dnes je kvalita zamestnancov akýmsi hendikepom na ceste za prosperitou. Účinná a efektívna 
spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to 
cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho 
vzdelávania je krok k úspechu a výzva, ktorou je potrebné odstrániť súčasný hendikep. Za ten je 
potrebné považovať nezamestnanosť mladých ľudí z dôvodu nesúladu medzi ich dosiahnutým 
vzdelaním a tým, čo potrebujú zamestnávatelia. Tento systém duálneho vzdelávania zabezpečuje, 
že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám 
zamestnávateľa. 
 
Výnimočnosť v partnerstve 
Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom 
a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných 
strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka u zamestnávateľa na pracovisku praktického 
vyučovania. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi 
zamestnávateľom a školou, uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, 
ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou 
zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie 
zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou. 
Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického 
vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť 
zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie 
právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické 
vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len osvedčenie). Osvedčenie vydáva na základe 
žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k 
odboru štúdia, v ktorom uskutočňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie. 
Osvedčenie oprávňuje zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie žiakom, s ktorými 
zamestnávateľ uzatvorí učebnú zmluvu podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a 
príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe zmluvnej spolupráce s vybranou 
strednou odbornou školou vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Zázemie pre žiakov 
Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom 
odbore v systéme duálneho vzdelávania sa myslí najmä materiálno-technická, odborná a personálna 
pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň sa ňou rozumie aj 
zabezpečenie prípravy žiaka na výkon povolania v súlade so štátnym vzdelávacím programom, 
vzorovými učebnými plánmi a vzorovými učebnými osnovami pre systém duálneho vzdelávania. 
Ak to vyžaduje charakter povolania alebo odborných činností, na ktoré sa žiak s učebnou zmluvou 
pripravuje, môže sa odborný výcvik dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktívnej práce 
určenom zamestnávateľom (servis alebo montáž u odberateľa, poskytovanie služieb zákazníkovi a 
pod., pričom zamestnávateľ dodržiava podmienky výkonu praktického vyučovania v súlade s platnou 
legislatívou. 
 
Silné stránky duálneho vzdelávania 

• Vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce. 

• Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa. 

• Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese u zamestnávateľa. 

• Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa. 

• Zodpovednosť zamestnávateľov za praktickú časť odborného vzdelávania. 

• Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania. 
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• Aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu, možnosť flexibility v ich úprave. 

• Overenie vedomostí a zručností  absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia. 

• Žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie. 

• Výber žiaka na duálne vzdelávanie priamo zamestnávateľom a prijímanie žiaka do školy so 
súhlasom zamestnávateľa. 

• Dohľad zamestnávateľských združení nad duálnym systémom vzdelávania. 

• Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom. 

• Úzka spolupráca podniku, školy a žiaka. 

• Prakticky cielené učebné osnovy pre jednotlivé odbory. 

• Rozvoj povolaní naviazaných na potreby trhu. 

• Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom. 

Príležitosti duálneho vzdelávania 
• Zvýšenie zamestnanosti absolventov SOŠ. 

• Príležitosť pre mladých ľudí získať kvalitnú prípravu na povolanie. 

• Zlepšenie úrovne odborných kompetencií a pracovnej morálky absolventov škôl. 

• Reálne pracovné, sociálne situácie  a osvojenie si „firemnej kultúry“. 

• Výber vhodných absolventov a ich zamestnávanie pre vlastné  potreby podniku. 

• Vytváranie vzdelávacích programov podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľov. 

• Posilnenie spoločenského statusu a atraktivity technických povolaní - status „poctivého 
remesla“. 

• Dobudovanie a posilnenie stavovských a profesijných organizácií a centier odborného 
vzdelávania a prípravy. 

• Zjednotenie obsahu a náročnosti kvalifikačných skúšok, kvalifikačných úrovní. 

• Záujem štátu a ochota zahraničných komôr podporiť rozvoj duálneho vzdelávania svojou 
vlastnou skúsenosťou. 

• Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a Slovenska. 

• Prostredníctvom dobrých príkladov postupné zapojenie väčšieho počtu zamestnávateľov do 
odborného vzdelávania a prípravy systémom duálneho vzdelávania. 

• Možnosť financovania prechodu na duálny systém zo štrukturálnych fondov EÚ. 

• Zvýšenie objemu financií do školstva (v pomere k HDP) prostredníctvom vstupu 
zamestnávateľov do financovania odborného vzdelávania a prípravy. 

• Vstup zamestnávateľov do zvyšovania odbornej úrovne učiteľov odborných predmetov a 
majstrov odbornej výchovy. 
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5.2 Základné údaje o štúdiu 

Kód a názov študijného odboru: 2411 K mechanik nastavovač  

 

 
 

5.3 Organizácia výučby 
 
Príprava v školskom vzdelávacom programe MECHANIK NASTAVOVAČ v odbore 2411 K mechanik 
nastavovač je organizovaná tak, že v jednom týždni  prebieha teoretické vyučovanie aj odborný 
výcvik. 

 

organizácia výučby teoretické vyučovanie odborný výcvik 

ročník počet dní počet dní 

1. 2,5 2,5 

2. 2,5 2,5 

3. 2,5 2,5 

4. 2,5 2,5 

 
Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch Spojenej školy na Ul. Ľ. Podjavorinskej 22 v 
Prešove. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov 
učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú 
komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa 
v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s 
vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a 
protokolu. Osvojujú si základy matematiky, fyziky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon 
povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť technického myslenia, grafických 
návrhov pomocou PC, technológie opracovania, pochopenie základných princípov a tvorby CNC 
programov, ekonomiky a pod. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické 
zručnosti z opracovania.  
Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického 
vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť 
zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie 
právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické 
vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. 
Praktické vyučovanie žiaka u zamestnávateľa sa vykonáva formou odborného výcviku, ktoré je 
organizované ako odborný vyučovací predmet praktického vyučovania podľa vzorových učebných 

Dĺžka štúdia: 4 roky 

Forma štúdia: denná 

Nevyhnutné vstupné požiadavky 
na štúdium:  

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací 
predpis o prijímacom konaní na stredné školy, 

- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. 

Spôsob ukončenia štúdia:  maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  
vysvedčenie o maturitnej skúške 
výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  
úplné stredné odborné vzdelanie 
ISCED 3A 

Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

Výkon činností, pri ktorých samostatne opravuje, zostavuje, 
nastavuje, oživuje, skúša a reviduje široký sortiment prístrojov, 
strojov a zariadení, vrátane CNC riadených strojov a liniek,. ale 
aj výkon činností technického, konštrukčného, 
technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, 
ďalšie funkcie v odborných útvaroch, alebo ako špecialista pri 
vykonávaní komplexných 
remeselných prác v súlade so svojim zameraním. 

Nadväzná odborná príprava - 
ďalšie vzdelávanie:  

možnosť štúdia na vysokej škole 1. a 2. stupeň VŠ vzdelávania 
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plánov a vzorových učebných osnov pre systém duálneho vzdelávania. Odborný výcvik sa vykonáva 
pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora. Praktické vyučovanie žiakov formou 
odborného výcviku sa vykonáva v odboroch štúdia, v ktorých žiak získa výučný list.  
Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ 
SR.  
Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného plánu. 
 

5.4 Zdravotné požiadavky na žiaka 
 

Prijatie uchádzača pre tento ŠkVP je podmienené kladným posúdením zdravotného stavu 
všeobecným lekárom na prihláške na štúdium pre zvolený odbor. 
Prijatiu uchádzača do elektrotechnických odborov z hľadiska zdravotného stavu prekážajú najmä 
zrakové postihnutie (farbocitlivosť), ťažké poruchy sluchu, poruchy nosného a pohybového systému, 
ktoré obmedzujú dobrú pohybovú funkciu a prácu vo výškach. 
Ďalej sú to postihnutia dolných a horných končatín obmedzujúce manuálnu spôsobilosť, srdcové 
chyby, choroby nervového systému, onemocnenia sprevádzané poruchami pohybových funkcií a 
koordinácií a záchvatové stavy. 
V prípade zmenenej pracovnej schopnosti je treba odporúčanie všeobecného lekára. 
Prístupnosť jednotlivých elektrotechnických odborov pri výkone povolania z hľadiska veku je daná 
špecifickými pracovnými podmienkami jednotlivých odborov a ich pracovnou náplňou. U 
zamestnancov v odvetví elektrotechniky okrem odborných skúšok (vyhláška MPSVaR SR č.508/2009 
Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení), sú 
potrebné vstupné a preventívne prehliadky u lekára zamerané na overenie zdravotnej spôsobilosti pre 
výkon povolania s apeláciou hlavne na porúch pohybového systému (práca vo výškach), poruchy 
horných a dolných končatín (manuálna spôsobilosť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom), 
poruchy sluchu a najmä zraku (rozlíšenie farieb - farbocitlivosť). 
 

5.5 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 
 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie 
neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov 
(zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem). 
Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného 
výcviku. Tieto požiadavky sa musia doplniť informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú 
žiaci pri teoretickom a praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu 
pred pôsobením týchto zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii s bremenom, 
rizikové faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž organizmu a pod.).  
Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanovených v 
zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, 
bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie činností musí byť v 
súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade s 
podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na 
povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 

• dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi predpismi a s 
technologickými postupmi, 

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

• používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 
 
vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru 
nasledovne: 

- práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá 
dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí zrakovo obsiahnuť 
všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade porušenia BOZP, 

- práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 
pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, v 
priebehu práce ich obchádza a kontroluje. 
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Najčastejšie choroby a ohrozenia zdravia v dôsledku výkonu práce elektrotechnika vznikajú pri 
nedodržaní bezpečnosti práce, hlavne pri zariadeniach vysokého napätia a pri prácach na 
zariadeniach pod napätím. Medzi hlavné faktory vzniku ohrozenia zdravia môžeme zaradiť neodbornú 
manipuláciu, nedodržanie bezpečných vzdialeností od živých častí, nedostatočné zabezpečenie 
pracoviska pri práci na vn a vvn zariadeniach, svojvoľné a neodborné porušenie, zábran a krytov 
elektrických zariadení, používanie poškodeného pracovného naradia a pod. 
Pri priamom alebo sprostredkovanom vodivom dotyku so živou časťou elektrického zariadenia v 
závislosti od spôsobu dotyku, môže nastať úraz elektrickým prúdom, ktorého priamy následok je daný 
veľkosťou a časovou dĺžkou prechádzajúceho prúdu postihnutou časťou ľudského organizmu. 
Dôsledky úrazu elektrickým prúdom možno zjednodušene charakterizovať v rozsahu od popálenín, 
srdečnej zástavy až po úrazy s následkom smrti. Tieto úrazy sú výnimočné a sú priamym dôsledkom 
nepozornosti a nedodržania základných pravidiel bezpečnosti práce. Preto nie je potrebné 
charakterizovať povolanie MPS ako „nebezpečnejšie“ než iné povolania. Ďalšie choroby vznikajúce 
priamym výkonom týchto povolaní nie sú pre skupinu týchto odborov charakteristické viac, ako pre iné 
druhy povolaní. 
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6 PODMIENKY NA REALIZÁCIU VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 
 

Názov a adresa školy Spojená škola, 
organizačná zložka Stredná odborná škola 
technická, 
Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov 

Názov školského vzdelávacieho 
programu 

MECHANIK NASTAVOVAČ 

Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba                       

Kód a názov študijného odboru 2411 K mechanik nastavovač 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 
 
Na vzdelávanie a výchovu v súlade s platným ŠkVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné 
podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných právnych noriem a 
konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania. V ŠkVP sú vo všeobecnej rovine 
vymedzené základné podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu MECHANIK 
NASTAVOVAČ. My sme ich rozpracovali podrobnejšie a konkrétne podľa potrieb a požiadaviek 
študijného odboru, aktuálnych cieľov a našich reálnych možností. Optimálne požiadavky/podmienky, 
podľa ktorých sa bude poskytovať tento školský vzdelávací program MECHANIK NASTAVOVAČ, sú 
nasledovné: 

 
6.1. Materiálne podmienky 
 
Pre zabezpečenie prevádzky školy a výchovno-vzdelávacieho procesu slúžia budovy, umiestnené 
v Prešove, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov, v jednotnom, oplotenom areáli so stálou strážnou službou. 

1. Budova teoretického vyučovania.              
2. Administratívna budova.                            
3. Jedáleň s výdajňou.                                         
4. Sociálno-prevádzková budova.                  
5. Telocvičňa.                  
6. Kotolňa .      
7. Náhradný vodný zdroj.    
 

Budova teoretického vyučovania má 30 učební vybavených notebookom a dátovým projektorom 
a jedno elektrotechnické laboratórium. Jedna učebňa je špeciálne vybavená pre účely výučby fyziky, 
chémie a biológie. Pre vyučovanie informatiky a aplikovaného softvéru máme 5 odborných učební. 
Škola nemá vlastnú kuchyňu, ale máme jedáleň a výdajňu stravy, telocvičňu, posilňovňu a ihrisko pre  
loptové hry. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, učitelia využívajú svoje 
kabinety a zborovňu. Každá predmetová komisia disponuje učebňou s  PC, audiovizuálnou technikou 
a dátovým projektorom.  Škola má pomerne dobre vybavenú knižnicu, ktorá slúži ako informačné 
centrum. Výchovná poradkyňa má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi 
zamestnancami a pod., na prízemí školy sú žiacke šatne. Hygienické zariadenia sú na každom 
poschodí, telocvičňa má vlastné hygienické priestory a sprchy. Kapacita teoretického vyučovania je 
550 žiakov. Pre potreby praktického vyučovania slúži 27 dielní, ktoré sú umiestnené v hale 
praktického vyučovania a v prevádzkovej budove. Kapacita praktického vyučovania je 300 žiakov 
v jednom dni.  

Priestory školy slúžia pre výchovu a vzdelávanie žiakov školy - triedy a pre zamestnancov kancelárie. 

Školský manažment: 
kancelária riaditeľa školy,   
kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy TV,  
kancelária pre sekretariát, 
kabinet pre výchovnú poradkyňu, 
sociálne zariadenie. 
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Pedagogickí  zamestnanci školy: 
zborovňa pre učiteľov, 
kabinety  pre učiteľov vybavené výpočtovou technikou a internetom, 
sociálne zariadenie.   

Nepedagogickí zamestnanci školy: 
kancelária pre vedúcu ekonomického úseku, 
kancelária pre mzdovú účtovníčku, 
kancelária pre účtovníčku a skladníčku,  
kancelária pre hospodárku,  
kancelária pre vedúceho prevádzky a údržby, 
kancelária pre personálnu pracovníčku,  
dielňa údržby, 
kotolňa, 
archív. 

Ďalšie spoločné priestory: 
hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne, 
sklady učebníc  a pomôcok pre SOŠ a gymnázium,  
knižnica, 
priestory pre príležitostné ubytovanie. 
 
Makro interiéry: 
školské budovy, 
školský dvor, 
výdajná školská jedáleň.  

Vyučovacie interiéry 

1. 30 učební pre teoretické vyučovanie,  
2. 1 odborná učebňa fyziky, chémie a biológie 
3. 5 odborných učební pre informatiku a výpočtovú techniku, 
4. 1 posilňovňa, 
5. 1 telocvičňa s hľadiskom, 
6. 1 učebňa s veslárskymi trenažérmi 
7. 10 dielní pre strojárske profesie. 

Vyučovacie exteriéry 
1. školské ihrisko asfaltové 
 

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

• Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov všeobecnovzdelávacích 

predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program, je v súlade s platnými predpismi. 

Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, 

zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. 

Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s 

cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. 

Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich 

pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov. 

• Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov, 

ktorí realizujú školský vzdelávací program, je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších 

kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a 

náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci 

zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v 

danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti 
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pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej 

činnosti v rámci platných predpisov. 

• Odborná a pedagogická spôsobilosť majstrov odborného výcviku, ktorí realizujú školský 

vzdelávací program, je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných 

predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších 

pedagogických činností sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú 

súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom 

odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických 

zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci 

platných predpisov. 

• Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (ekonóm, správca, školník, 

upratovačky a pod.), ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho programu, je v 

súlade s platnými predpismi. Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú 

zabezpečené a naplňované po dobu ich činnosti v rámci platných predpisov. 

• Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný poradca je 

pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej psychologickej a 

pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Prácu 

výchovného poradcu usmerňujú metodické, pedagogické a psychologické centrá. Práca 

výchovného poradcu a dodržiavanie všeobecne záväzných platných predpisov v oblasti 

výchovného poradenstva podlieha kontrolnej činnosti zo strany zriaďovateľa strednej školy. 

Ďalšie práva a povinnosti výchovných poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný 

poriadok, vnútorný poriadok školy, vnútorný mzdový predpis a pod.). 

6.3 Organizačné podmienky 
 

• Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy a 

rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie obsahu 

vzdelávania v školských vzdelávacích programoch vychádza zo ŠVP. Stanovené vzdelávacie 

oblasti a ich minimálne počty hodín boli v tomto programe dodržané a sú preukázateľné. 

• Teoretické a praktické vzdelávanie a príprava sú obmieňané po týždni. Výučba na teoretickom 

vyučovaní sa začína o 8:00 h a odborný výcvik sa začína o 7:00 h. Organizácia školského 

roka sa riadi pedagogicko-organizačnými pokynmi pre daný školským rok. 

• Plnenie školskej legislatívy vzhľadom na organizáciu a priebeh školského vzdelávacieho 

programu vo väzbe na teoretické vyučovanie a odborný výcvik je v súlade. Výchovno-

vzdelávací proces sa riadi zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

• Odborný výcvik sa vyučuje sa v rozsahu stanovenom v učebnom pláne a vykonáva sa v 

školských zariadeniach: v dielňach a učebniach odborného výcviku, ako aj v kmeňových a 

zmluvných pracoviskách odborného výcviku. 

• Výučba prebieha pod vedením inštruktorov poverených zamestnávateľom a MOV. Všetky 

pracoviská majú základné štandardné vybavenie dané normatívmi ŠIOV. Odborný výcvik 

nadväzuje na teoretické vyučovanie. Realizuje sa v 6 – 7 hodinových celkoch každý týždeň. 

Delenie skupín stanovuje platná legislatíva. 

• Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa Školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom 

výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidla správania sa žiakov v teoretickom a 

praktickom vyučovaní. Obsahuje tiež práva a povinnosti žiakov. Školský poriadok je súčasťou 

Organizačného poriadku školy a Pracovného poriadku školy. Žiaci sa oboznamujú so 

Školským poriadkom každý rok na prvej vyučovacej hodine prvý deň školského roka a 

potvrdzujú túto skutočnosť a ochotu rešpektovať ho v osobitnom zázname svojím podpisom. 

Oboznámenie žiakov so školským poriadkom SOŠT je zaznamenané aj v triednych knihách. 

• Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi Klasifikačným poriadkom školy a je súčasťou 

školského vzdelávacieho programu ako súčasť učebných osnov vyučovacích predmetov a 

ako osobitná spoločná časť. O všetkých kritériách hodnotenia, výchovných opatreniach a 
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podmienkach vykonania maturitnej skúšky, prípadne opravných skúšok sú žiaci a rodičia 

vopred informovaní. 

• Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym predpisom. 

Maturitná skúška sa skladá z písomnej, praktickej a ústnej časti. Úspešní absolventi získajú 

výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške. 

• Organizácia exkurzií je súčasťou praktického a teoretického vyučovania a exkurzie sa 

zameriavajú na poznávanie nových výrobných technológií, nových materiálov, ekologických 

stavieb, odpadových technológií, na výstavy a prezentácie nových výrobkov a technológií. 

Odborný obsah exkurzií vyplýva z obsahu učebných osnov odboru štúdia a plánuje sa v 

ročných plánoch práce školy. 

• Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov, 

výchovných poradcov, manažmentu školy a jednotlivých vyučujúcich všeobecnovzdelávacích 

a odborných predmetov, osobnou komunikáciou s rodičmi, prípadne zákonnými zástupcami 

žiakov. Sú to pravidelné, plánované zasadnutia Rodičovskej rady a zasadnutia Rady školy, v 

ktorých sú zastúpení rodičia a sociálni partneri. Obsahom týchto zasadnutí sú informácie o 

plánoch a dosiahnutých výsledkov školy, riešenie problémových výchovných situácií, 

organizovanie spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií organizovaných 

školou. 

• Súťaže a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v odbore na školskej úrovni sa 

organizuje formou jednoduchých ročníkových prác ako spoločný výstup teoretického a 

praktického vyučovania na záver každého ročníka. Škola určí obsah, rozsah, úroveň, kritéria 

hodnotenia, formu prác a ich prezentácie prípadne aj s prístupom verejnosti. Žiaci sa môžu 

zúčastňovať aj na súťažiach a prezentáciách vo svojom odbore na národnej a medzinárodnej 

úrovni. Výrobky žiakov sa môžu predstaviť verejnosti na výstavách a prezentáciách na 

miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. 

6.4 Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní  
 
Vytváranie podmienok bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého vyučovacieho 
procesu, osobitne odborného výcviku. Postupuje sa podľa platných predpisov, nariadení, vyhlášok, 
noriem a pod. Priestory, v ktorých prebieha teoretické a praktické vyučovanie, musia zodpovedať 
platným právnym predpisom, vyhláškam, technickým normám a predpisom ES.  
Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých rizík spojených 
najmä s odborným výcvikom. Učitelia, MOV, žiaci a rodičia sú podrobne s týmito rizikami oboznámení. 
Riziká, ktoré sa nedajú eliminovať, sú čiastočne riešené osobitnými ochrannými prostriedkami, ktoré 
žiaci dostávajú bezplatne na základe Smernice riaditeľa školy. Ich používanie sa dôsledne kontroluje.  
Problematika bezpečnosti a hygieny práce je podrobne popísaná v Dielenskom poriadku, žiaci ju 
musia poznať a rešpektovať. Poriadok je verejne prístupný vo všetkých triedach, pracoviskách. 
 Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného školenia bezpečnosti práce, dodržiavania 
osobnej hygieny a protipožiarnej ochrany pre žiakov a učiteľov. Žiaci sú s predpismi podrobne 
oboznámení a poučení vždy na úvodných hodinách jednotlivých predmetov v každom ročníku. 
Obsahom školenia sú predpisy a normy používané v konkrétnych odboroch: miesta, kde sú 
umiestnené lekárničky prvej pomoci, vybrané ustanovenia vyhlášky o evidencii úrazov detí, žiakov a 
študentov, traumatologického plánu, nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pri práci, o 
bezpečnej prevádzke a o používaní strojov, Zákonníka práce, o prácach mladistvých, o poskytovaní 
prvej pomoci, o požiarnom nebezpečenstve v organizácii, inštruktáži používania prenosných hasiacich 
prístrojov a pod. Na odbornom výcviku sa žiaci zoznamujú s návodmi na obsluhu jednotlivých strojov, 
prístrojov a zariadení a prevádzkovými bezpečnostnými predpismi. 
 
 
 
 
 
 



Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov - školský vzdelávací program MECHANIK NASTAVOVAČ 
 
 

33 

7 PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-
VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

 

Názov a adresa školy Spojená škola, 
organizačná zložka Stredná odborná škola 
technická, 
Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov 

Názov školského vzdelávacieho 
programu 

MECHANIK NASTAVOVAČ 

Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba                       

Kód a názov študijného odboru 2411 K mechanik nastavovač 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 

7.1 Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  
  
Prijatie uchádzača do tejto skupiny odborov je podmienené kladným posúdením zdravotného stavu 
všeobecným lekárom na prihláške na štúdium pre zvolený odbor. V prípade zmenenej pracovnej 
schopnosti počas prípravy na povolanie zdravotnú spôsobilosť žiaka posúdi lekár. Vzdelávanie žiakov 
prebieha v súlade s platnou legislatívou, ktorá stanovuje zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy 
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“). Pri formulovaní 
požiadaviek na ich štúdium sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy potrieb a požiadaviek 
trhu práce, analýzy povolania a odborných konzultácii s Centrom pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie (CPPPaP) a Detského integračného centra (DIC). Cieľom integračných snáh 
je podpora socializácie týchto žiakov, ich lepšia príprava na bežný život – občiansky i profesionálny. 
Súčasne sa podporuje prístup majoritnej spoločnosti k akceptácii ľudí so zdravotným znevýhodnením, 
či sociálnym znevýhodnením. Nevyhnutnou súčasťou integrácie žiakov so ŠVVP je efektívny 
výchovno-poradenský servis (špeciálno-pedagogické, psychologické, sociálne, kariérové poradenstvo 
ako súčasť výchovného poradenstva v školstve) pre žiakov a rodičov, pre učiteľov.   
 
Telesné postihnutie. Pre väčšinu strojárskych odborov sa vyžaduje dobrý zdravotnýstav uchádzačov 
s nenarušenou pohyblivosťou (aj v dôsledku zvýšeného rizika pri práci). Niektoré práce možno 
vykonávať posediačky v dielňach, tieto môžu vykonávať aj osoby s narušenou pohyblivosťou dolných 
končatín, musia byť však manuálne zruční. Tento študijný odbor sa vo všeobecnosti neodporúča 
žiakom s telesným postihnutím. 
Mentálne postihnutie. Tento študijný odbor nie je vhodný pre žiakov s mentálnym postihnutím. 
Zrakové postihnutie. V dôsledku zvýšeného rizika pri práci v strojárskej výrobe, vo výrobných 
prevádzkach nie je tento študijný odbor vhodný pre uchádzačov s vážnymi poruchami zraku, slabšie 
poruchy zraku korigované okuliarmi sú prípustné, osobitne mimo výrobných podnikov. 
Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné školské zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia a narušenia. 
Sluchové postihnutie V dôsledku zvýšeného rizika pri práci v strojárskej výrobe, vo výrobných 
prevádzkach, pri obsluhe strojov nie je tento odbor vhodný pre pre uchádzačov s vážnym sluchovým 
postihnutím; menej závažné poruchy korigované kompenzačnými pomôckami sa pripúšťajú osobitne 
pri výkone prác mimo výrobných podnikov (v malých dielňach, príp. chránených dielňach). Vhodnosť 
vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné školské zariadenia výchovného poradenstva a 
prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia a narušenia. 
Špeciálne vzdelávanie a odborná príprava pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa zabezpečuje 
podľa vzdelávacích programov v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými žiakmi. 
Podľa špecifických potrieb žiaka a požiadaviek odbornej prípravy v prípade potreby budeme 
modifikovať obsah vzdelávania, upravíme organizáciu vyučovania, príp. učivo rozdelíme do viacerých 
ročníkov. Špecifické potreby zapracujeme do individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu podľa 
potrieb žiaka, druhu a stupňa jeho postihnutia, znevýhodnenia, charakteru vzdelávania, našich 
možností vytvoriť v bežnej škole špeciálne podmienky s využitím odbornej pomoci špeciálneho 
pedagóga (tiež triedneho učiteľa, výchovného poradcu, odborného lekára, dorastového lekára, príp. 
rehabilitačnej sestry).  
Medzi žiakov so zdravotným znevýhodnením sú zaradení žiaci s mentálnym postihnutím, žiaci so 
sluchovým postihnutím, žiaci so zrakovým postihnutím, žiaci s telesným postihnutím, žiaci s 
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narušenou komunikačnou schopnosťou, žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 
poruchami, žiaci chorí a zdravotne oslabení, žiaci hlucho slepí, žiaci s vývinovými poruchami učenia, 
žiaci s poruchami aktivity a pozornosti, žiaci s viacnásobným postihnutím a poruchami správania. Pre 
odbor elektrotechnika je potrebná centrálna zraková ostrosť do blízka J. č. 2, prípadne s korekciou s 
astigmatickou vložkou do 1,0 D, bez poruchy farbocitu. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti 
počas prípravy na povolanie, zdravotnú spôsobilosť žiaka posúdi lekár. Súčasnou formou školskej 
integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (integrácia = výchova a 
vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triedach škôl podľa školského 
zákona) v SOŠT je individuálne začlenenie žiaka v bežnej triede.  
O prijatí žiaka so zdravotným znevýhodnením rozhodne riaditeľ školy. Pri svojom rozhodovaní zváži a 
individuálne posúdi možné kontraindikácie určitého zdravotného postihnutia alebo narušenia pre 
prípravu v niektorom študijnom/učebnom odbore v dôsledku ohrozenia bezpečnosti svojej a iných ľudí. 
Riaditeľ školy v spolupráci so zariadením špeciálnopedagogického poradenstva pred prijatím žiaka 
vytvorí podmienky na integrované vzdelávanie žiaka, úpravu triedy a školy, vybavenie 
kompenzačnými pomôckami, prípadne ďalšie požiadavky na zabezpečenie požadovanej úrovne 
integrovanej výchovy a vzdelávania žiaka. Súčasťou povinnej dokumentácie individuálne začleneného 
žiaka je individuálny výchovno-vzdelávací program žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, ktorý v spolupráci so zariadením špeciálnopedagogického poradenstva a vyučujúcimi 
vypracuje a priebežne dopĺňa triedny učiteľ. 
Prijatie žiakov s telesným postihnutím je možné na základe diagnostických vyšetrení zameraných na 
zistenie ich ŠVVP. Prijatie uchádzača do tejto skupiny odborov je podmienené kladným posúdením 
zdravotného stavu lekárom na prihláške na štúdium pre zvolený odbor a súčasne predpokladom, že 
budeme môcť vytvoriť v SOŠT špeciálne podmienky. V súčasnosti nemáme vytvorené podmienky na 
prijímanie žiakov so sluchovým a zrakovým postihnutím a na pre prijímanie žiakov s autizmom alebo 
ďalšími pervazívnymi poruchami.  
 

7.2 Žiaci so špecifickými poruchami učenia alebo správania sa   
 
Špecifické poruchy učenia. Záleží od individuálneho prípadu, od typu poruchy a úrovne 
jej kompenzácie. Vzhľadom na vysoké nároky tohto študijného odboru na študijné predpoklady žiaka 
(chápanie mechanických vzťahov, technická predstavivosť, matematická zručnosť, čítanie a príprava 
technickej dokumentácie), treba zvážiť ich vhodnosť pre žiakov s dyslexiou, dysgrafiou a 
dyskalkúliou. Študijný odbor nie je vhodný pre dyspraktikov (porucha motorickej funkcie), vzhľadom na 
vysoké požiadavky na manuálnu zručnosť pracovníkov, tiež v záujme BOZP. Vhodnosť študijných 
odborov pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia treba konzultovať so špeciálnymi 
pedagógmi a psychológmi. 
Pokiaľ ide o žiakov so špecifickými poruchami učenia alebo správania sa, ak ich porucha nie je 
prekážkou dosiahnutia príslušného typu vzdelania a zariadenie špeciálnopedagogického poradenstva 
žiakovi odporučí príslušný študijný alebo učebný odbor, škola vytvorí vhodné podmienky, 
prispôsobené potrebách konkrétnych žiakov. SOŠT vzhľadom na zameranie na technickosť a 
odbornosť neprijíma do týchto odborov žiakov s dyskalkúliou a dyspraxiou. V súčasnosti škola 
vzdeláva so špecifickými poruchami učenia žiakov (prevažne s dysgrafiou, dyslexiou a 
dysortografiou), pričom rešpektuje odporúčania špeciálnopedagogických pracovísk: volí vhodné 
metódy a formy vyučovania a hodnotenia výsledkov (napr. rešpektovanie individuálneho tempa, 
nahradenie písania dlhých textov testami, špeciálne formy skúšania) a v presne stanovených 
prípadoch umožňuje používanie kompenzačných pomôcok. V prípade detí so špecifickými poruchami 
správania sa ide o žiakov významne ohrozených školskou neúspešnosťou a ďalšími rizikami vzniku 
sociálno-patologických javov, preto má SOŠT záujem vytvoriť čo najvhodnejšie podmienky na ich 
vzdelávanie, čo ale podmieňuje úzkou spoluprácou so žiakom a jeho zákonným zástupcom. Dobrá 
spolupráca s rodičmi podporuje účinnosť práce učiteľa a ďalších odborníkov so žiakom.  
 

7.3 Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia  
 
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP). Žiakov zo SZP je vhodné integrovať do SŠ, 
pokiaľ sú fyzicky a psychicky spôsobilí na výkon príslušných povolaní. Integrácia musí zahŕňať ich 
aktivizáciu, motiváciu, pestovanie pozitívneho vzťahu k práci, povolaniu, osvojenie pracovných 
návykov, rozvoj profesijných záujmov. V spolupráci školy s územnou samosprávou a ÚPSVaR možno 
získať pre žiakov príspevok na školské pomôcky, na cestovné, ubytovanie, stravovanie. 
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Podmienkou je splniť minimálne 3 z nasledujúcich kritérií: 
 

• pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške 
životného minima, 

• aspoň jeden z rodičov alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, patrí do 
skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 

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

• neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny (napr. žiak nemá vyhradené miesto na 
učenie, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená elektrická prípojka, ap.), 

• vyučovací jazyk školy je iný, než jazyk , ktorým hovorí dieťa v domácom prostredí. 

7.4 Podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov 

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

Škola vytvára v súlade so svojím profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných žiakov. Výchova a 
vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov patrí vo všeobecnosti za veľmi efektívne, žiaduce, a to tak 
zo spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska, ako aj z hľadiska ekonomického, návratnosti 
investovaného času a finančných prostriedkov. Osobitne aj v našom programe je žiaduce podchytiť 
nadaných žiakov a systematicky s nimi pracovať. Pritom nemusí ísť len o podporu mimoriadne 
intelektovo nadaných žiakov, ale aj žiakov nadaných po športovej stránke, ktorí vynikajú svojimi 
vedomosťami, záujmom, kreativitou a výsledkami v športových oblastiach si zaslúžia  výnimočnú 
pedagogicko-psychologickú starostlivosť pri rozvíjaní svojho špecifického nadania. Pre mimoriadne 
nadaných žiakov sme pripravili tieto úpravy: 

• umožní sa im štúdium väčšieho počtu voliteľných predmetov; 

• podľa potreby budú problémy konzultovať s výchovnou poradkyňou;  

• pre výnimočne športovo nadaných žiakov sa vypracuje individuálny plán štúdia s vymedzením 
konzultačných hodín; 

• vo výučbe týchto žiakov budeme využívať nadštandardné vyučovacie metódy a postupy, budú 
zapájaní do problémového a projektového vyučovania, umožní sa im práca na vlastných 
projektoch, vo výnimočných prípadoch môže by poskytnuté štúdium formou on-line; 

• v individuálnych plánoch sa môžu zaviesť aj špeciálne predmety štúdia, prípadne kombinácia 
viacerých obsahov predmetov;  

• škola bude intenzívne spolupracovať najmä s rodičmi tak, že bude organizovať mesačné stretnutia 
(neformálne) učiteľov vrátane výchovnej poradkyne, žiakov, rodičov a (prípadne) 
zamestnávateľov, počas ktorých budú žiaci prezentovať svoje názory a požiadavky, aby sa mohli 
operatívne riešiť; 

• škola môže umožniť žiakom aj aktívnu spoluprácu s vysokou/vysokými školami. Pre týchto žiakov 
bude s týmito vzdelávacími inštitúciami intenzívne spolupracovať. 
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8 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV 
 

Názov a adresa školy Spojená škola, 
organizačná zložka Stredná odborná škola 
technická, 
Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov 

Názov školského vzdelávacieho 
programu 

MECHANIK NASTAVOVAČ 

Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba                       

Kód a názov študijného odboru 2411 K mechanik nastavovač 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 
 
Spojená škola v Prešove považuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov za najvýznamnejšiu 
kategóriu celého procesu. Naším cieľom je poskytovať žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej 
získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáže zaobchádzať s tým, čo sa 
naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených 
cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou 
hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo rada, ako má žiak ďalej postupovať, aby svoje 
nedostatky odstránil. Kontrolu vyučovacieho procesu budeme orientovať na skúšanie a hodnotenie 
žiakov. Hodnotenie žiaka Cieľom hodnotenie žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú 
väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou 
hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 
Hodnotenie nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka. Hodnotenie žiaka sa 
vzťahuje predovšetkým na hodnotenie očakávaných vzdelávacích výstupov, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi. Pravidlá hodnotenia sú vypracované na celé obdobie vzdelávania (pre všetky 
ročníky) a sú v súlade s jeho cieľmi, výchovnými a vzdelávacími stratégiami v rámci jednotlivých 
predmetov. Sú určené všetkými učiteľmi a na úrovni ŠkVP sú tak záväzné. Hodnotenie prebieha v 
troch rovinách. Učiteľ hodnotí žiaka vzhľadom na očakávané vzdelávacie výstupy a kompetencie 
podľa kritérií hodnotenia (hodnotenie absolútneho výkonu – sumatívne priebežné a záverečné 
hodnotenie), porovnáva jednotlivých žiakov v triede (hodnotenie relatívneho výkonu) a hodnotí vlastný 
pokrok žiaka (porovnáva súčasný výkon s výkonom v predchádzajúcom období). Za štandardné 
nástroje hodnotenia považujeme: 
 

• v oblasti odborných kompetencií: praktické cvičenia, simulované situácie, úloha hrou, ústne 
odpovede, projekt, zistenie, stanovenie (niečo určiť), prípadová štúdia, zapisovanie do pracovnej 
knihy, protokoly, správy, osobný rozhovor dotazník 

• v oblasti kognitívnych kompetencií: ústna odpoveď (krátke, súvislé a obmedzené odpovede, 
doplnenia), písomné odpovede (testy), projekt, zistenie, stanovenie (niečo určiť), porovnanie, 
prípadová štúdia, školská práca, úlohy a cvičenia 
 

Počas štúdia hodnotíme všetky očakávané výchovno-vzdelávacie výstupy. Hodnotíme nasledovné: 
 

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

• Vzdelávacie výstupy - sú formulované výkonovými štandardmi v učebných osnovách každého 
vyučovacieho predmetu. 

• Domácu prípravu - formálne a podľa kritérií hodnotenia. 

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

• Správanie - v škole, na verejnosti, počas spoločenských aktivít, na odbornom výcviku, súťažiach, 
výstavách a pod. 

• Dobrovoľné aktivity – zapojenie do rôznych aktivít školy, triedy či vyučovacieho predmetu. 
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8.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove, považuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
žiakov za jednu z najvýznamnejších kategórií výchovno-vyučovacieho procesu. Naším cieľom je 
poskytovať žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej žiak získava informácie o tom, ako danú 
problematiku zvláda, ako dokáže zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte 
nedostatky. Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa 
dá jeho výkon zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie 
alebo rada, ako má žiak ďalej postupovať, aby svoje nedostatky odstránil.  Kontrolu vyučovacieho 
procesu budeme orientovať na skúšanie a hodnotenie žiakov.  
 
Skúšanie 
Počas skúšania budeme preverovať, čo žiak vie a ako sa má zlepšiť v porovnaní sám so sebou alebo 
s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov vyučovacieho procesu. Pri skúšaní využijeme 
širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, skupinové, priebežne alebo 
súhrne po ukončení tematického celku alebo na konci školského roka, ústne, písomne (didaktické 
testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty a pod.). Skúšaním budeme preverovať výkon žiaka 
z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon žiaka s výkonmi ostatných žiakov) alebo 
individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon s jeho prechádzajúcim výkonom). Pri každom 
skúšaní budeme preverovať výkon žiaka na základe jeho výkonového štandardu, ktorý je formulovaný 
v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu ako vzdelávací výstup. Dôležitou súčasťou 
skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré považujeme za významnú súčasť motivácie žiaka do jeho 
ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby medzi učiteľom a žiakom. 
 
Hodnotenie 
Cieľom hodnotenie žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak 
zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tiež 
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  Hodnotenie 
žiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, známkou. V rámci hodnotenia budeme 
preverovať výsledky činností žiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá budú všeobecne platné 
pre všetky predmety, špecifické výkony žiakov budú hodnotené podľa stanovených kritérií hodnotenia. 
Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy 
nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.  
 
Pravidlá hodnotenia žiakov 
Naša Spojená škola si v rámci hodnotenia výkonov svojich žiakov vypracovala Hodnotiaci štandard 
v zmysle Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl z 1. mája 
2011 a v § 55 zákona Národnej rady SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Definuje súbor 
kritérií, organizačných a metodických postupov na overenie dosiahnutých výkonových štandardov.  
 
Vzťahuje sa na hodnotenie: 

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

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

1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 
2. Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 
3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. 
4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 
5. Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 
6. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 

a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov 
rôznych činností žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby 
s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 
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7. Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 
8. Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne. 
9. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po 

vzájomnej dohode. 
10. Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 
11. Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou.  

Pri hodnotení žiakov počas jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu 
zameriavame predovšetkým na:  

Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania 
Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalitu, rozsah 
získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických 
a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov a zákonitostí. 
Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, 
záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná jazyková správnosť ústneho 
a písomného prejavu, kvalita výsledkov činností, osvojené metódy samostatného štúdia. Pri hodnotení 
vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá hodnotenia: 

Žiak: 

• Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitosti, vzťahy a zručnosti pri riešení 
teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských a prírodných 
javov. 

• Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať požadované intelektuálne 
a motorické činnosti. 

• Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť. 

• Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam. 

• Preukázal presný, výstižný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav. 

• Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 

• Osvojil si účinné metódy a formy štúdia. 

Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 
Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí a zručností, ich 
tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo vlastnej činnosti, 
kvalitu prejavu, vzťah žiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, estetické vnímanie, prístup 
k umeleckému dielu a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám, kultúrnemu a historickému dedičstvu 
našej krajiny, aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania a športových akcií.  

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

Žiak: 

• Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 

• Osvojil si potrebné vedomosti, skúsenosti, činnosti a ich tvorivú aplikáciu.  

• Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti. 

• Preukázal kvalitu prejavu. 

• Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 

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

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

Hodnotíme nasledovné: 

- Prácu v škole: pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby, prezentácia 
vedomostí, zručností a kompetencií. 

- Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia 
- Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia. 
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- Práce žiakov:  didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, 
projekty, skupinové projekty, prípadové štúdie, laboratórne cvičenia, prezentácie, súťaže, 
hry, simulácie a situačné štúdie, výrobky, činnosti, a pod. 

- Správanie: v škole, na verejnosti, spoločenských aktivitách, odbornom výcviku, 
súťažiach, výstavách a pod. 

Obdobie hodnotenia: 

- denne, 
- mesačne, 
- štvrťročne,  
- polročne, 
- ročne. 

 

8.2 Klasifikácia  

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

Stupne prospechu a celkový prospech 

Prospech žiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 

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

Správanie žiaka je klasifikované týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – neuspokojivé 

Žiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto: 

• prospel s vyznamenaním 

• prospel veľmi dobre 

• prospel 

• neprospel 

 
Žiak je neklasifikovaný v prípade, ak vyučujúci nemá dostatok podkladov na uzatvorenie klasifikácie. 
O tejto skutočnosti musí byť informovaný riaditeľ školy. O dodatočnej klasifikácii rozhoduje riaditeľ 
školy v zmysle platnej legislatívy. Ak má žiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti 
hodnotenia, môže požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie žiaka. Komisionálne skúšky 
prebiehajú v súlade s právnymi predpismi. 
Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.    

Výchovné opatrenia 

Patria sem pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa, pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie 
riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia. Akékoľvek výchovné opatrenie 
musí byť okamžite oznámené v písomnej forme rodičom alebo zákonným zástupcom žiaka. Opatrenie 
sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. Neuvádza sa na vysvedčení.  
 
Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP  

Táto sa realizuje s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci rešpektujú odporučenia 

psychologických vyšetrení žiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení správania žiaka. Vyberajú 

vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na hodnotenie. Uplatňujú také formy 
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a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam žiaka a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj 

a psychiku. Volia taký druh prejavu, v ktorom má žiak predpoklady preukázať lepšie výkony 

Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho 
programu Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení formou maturitnej skúšky. 
Cieľom maturitnej skúšky je overenie komplexných vedomostí a zručností, ako sú žiaci pripravení 
používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností na ktoré sa pripravujú. 
Maturitná skúška je zásadným vzdelávacím výstupom  sumatívneho hodnotenia našich absolventov. 
Vykonaním MS získajú naši absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať 
pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane majú možnosť ďalšieho vzdelávania na 
vyššom stupni. Získané maturitné vysvedčenie a vysvedčenie o maturitnej skúške potvrdzuje v plnom 
rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.  

MS pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí: 

• písomná časť, 

• praktická časť, 

• ústna časť. 

Jednotlivé časti maturitnej skúšky budú vychádzať z kompetencií schváleného školského 
vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, aby žiak mal možnosť preukázať 
naplnenie kritérií hodnotenia.  

V písomnej, praktickej a ústnej časti MS sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej  téme.  

Cieľom písomnej časti MS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich 
z cieľových požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu. 

Cieľom praktickej časti MS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich 
schopností využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických úloh 
komplexného charakteru. 

Cieľom ústnej časti MS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.  

MS pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na študijný odbor programátor obrábacích a zváracích 
strojov a zariadení. Podrobnosti o MS sú upravené platnými predpismi MŠ SR.  

Témy maturitnej skúšky  

Témy MS pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa bude riadiť platnými predpismi o maturitnej 
skúške v zmysle nového školského zákona §74 až §77. Pri MS sledujeme nielen schopnosť žiaka 
využívať medzipredmetové vzťahy vo všeobecnej a odbornej zložke vzdelávania, ale aj úroveň jeho 
ústneho prejavu a to z jazykovej stránky a stránky správneho uplatňovania odbornej terminológie.     

Každá téma má: 

• vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa študijného odboru   
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení ,    

• uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 
príbuzných,  

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

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

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

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

• svoje podtémy a ich formulácia musí byť  jasná, jednoznačná, v logickom slede od riešenia 
jednoduchého problému k zložitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré sa 
majú v téme MS riešiť. Podtémy sú aplikačného charakteru a dopĺňajú informácie, ktoré žiak v 
priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného študijného odboru 
získal.  
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Hodnotenie vzdelávacích výstupov bude založené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie 
prostriedkov a postupov hodnotenia bude spracované ku každej téme. Konkretizácia tém vrátane 
špecifických kritérií hodnotenia, prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj organizačné a metodické 
pokyny budú spracované v priebehu posledného ročníka štúdia a budú osobitným dokumentom školy, 
ktorý bude dopĺňať náš školský vzdelávací program. Jeho súčasťou bude aj Záznam o výkone 
absolventa (nie skupinový).   

Pre hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné kritériá: 

 

Stupeň 

hodnotenia 
Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 

Výborný  

• Kontaktoval sa s poslucháčmi. 

• Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 

• Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 

• Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 

• Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 

• Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 

• Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 

• Prejav bol výzvou k diskusii. 

Chválitebný  

• Kontaktoval sa s poslucháčmi. 

• Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 

• Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 

• Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 

• Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 

• Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 

• Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 

• Prejav mohol byť výzvou k diskusii. 

Dobrý  

• Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 

• Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť. 

• Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 

• Príklady boli uplatnenie iba niekedy. 

• Slovná zásoba bola postačujúca. 

• Vyskytovali sa jazykové chyba a chyby v stavbe vety. 

• Dĺžka prejavu bola primeraná. 

• Prejav nebol výzvou k diskusii. 

Dostatočný  

• Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 

• Rečníkovi bolo zle rozumieť. 

• Prejav nebol presvedčivý. 

• Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná. 

• Príklady boli nefunkčné. 

• Slovná zásoba bola malá. 

• Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety. 

• Dĺžka prejavu nezodpovedala téme. 

Nedostatočný  

• Chýbal kontakt s poslucháčmi. 

• Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť. 

• Prejav nebol presvedčivý aj zaujímavý. 

• Chýbala hlavná myšlienka. 

• Chýbali príklady. 

• Slovná zásoba bola veľmi malá. 

• Vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola správna. 

• Dĺžka prejavu bola veľmi dlhá/krátka, zmysel vystúpenia nebol jasný. 
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Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné 
kritériá: 
 

Stupeň 
hodnotenia 

Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný 
Nedostatočn

ý Kritériá 
hodnotenia  

Porozumenie 
téme 

Porozumel 
téme dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závažnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
téme 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Používal 
samostatne  

Používal 
s malou 
pomocou 

Vyžadoval si 
pomoc 

Robil zásadné 
chyby 

Neovládal  

Vecnosť, 
správnosť 
a komplexnosť 
odpovede 

Bol 
samostatný, 
tvorivý, 
pohotový, 
pochopil 
súvislosti 

Bol celkom 
samostatný, 
tvorivý 
a pohotový 

Bol menej 
samostatný, 
nekomplexný 
a málo 
pohotový 

Bol 
nesamostatný, 
často 
vykazoval 
chyby, 
nechápal 
súvislosti 

Bol 
nesamostatný
, ťažkopádny, 
vykazoval 
zásadné 
chyby 

Samostatnosť 
prejavu 

Vyjadroval sa 
výstižne, 
súvisle a 
správne 

Vyjadroval sa 
celkom 
výstižne a 
súvisle 

Vyjadroval sa 
nepresne, 
niekedy 
nesúvisle, s 
chybami 

Vyjadroval sa 
s problémami, 
nesúvisle, s 
chybami 

Nedokázal sa 
vyjadriť ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Schopnosť 
praktickej 
aplikácie 
teoretických 
poznatkov 

Správne 
a samostatne 
aplikoval 

Celkom 
správne 
a samostatne 
aplikoval 

Aplikoval 
nepresne,  
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Aplikoval 
veľmi 
nepresne, 
s problémami 
a zásadnými 
chybami 

Nedokázal 
aplikovať 

Pochopenie 
praktickej 
úlohy 

Porozumel 
úlohe dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závažnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
úlohe 

Voľba 
technologickéh
o postupu  

Zvolil správny 
a efektívny 
postup 

V podstate 
zvolil správny 
postup 

Zvolil postup s 
problémami 

Zvolil postup 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil 
správny 
postup ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Výber 
prístrojov, 
strojov, 
zariadení, 
náradia, 
materiálov,  

Zvolil správny 
výber 

V podstate 
zvolil správny 
výber 

Zvolil výber s 
problémami 

Zvolil výber 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil 
správny výber  
ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Organizácia 
práce na 
pracovisku 

Zvolil veľmi 
správnu 
organizáciu 

V podstate 
zvolil dobrú 
organizáciu 

Zvolil 
organizáciu s 
problémami 

Zvolil 
organizáciu 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvládol 
organizáciu   

Kvalita 
výsledku práce 

Pripravil 
kvalitný 
produkt/činnos
ť 

V podstate 
pripravil 
kvalitný 
produkt/činnos
ť 

Pripravil 
produkt/činnos
ť s nízkou 
kvalitou 

Pripravil 
produkt/činnos
ť s veľmi 
nízkou 
kvalitou 

Pripravil 
nepodarok 

Dodržiavanie 
BOZP 
a hygieny pri 
práci 

Dodržal 
presne všetky 
predpisy 

V podstate 
dodržal všetky 
predpisy 

Dodržal 
predpisy 
s veľkými 
problémami 

Dodržal iba 
veľmi málo 
predpisov 

Nedodržiaval 
predpisy 
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9 UČEBNÝ PLÁN  

 
 
 
 

Názov a adresa školy Spojená škola, 
organizačná zložka Stredná odborná škola technická, 
Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov 

Názov školského vzdelávacieho 
programu 

MECHANIK NASTAVOVAČ 

Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba                       

Kód a názov študijného odboru 2411 K mechanik nastavovač 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vzdelávacích 

oblastí 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. 4. spolu 

TEORETICKÉ VYUČOVANIE 17 17 17 17,5 68,5 

Všeobecno-vzdelávacie predmety 11 11 10 9 41 

Jazyk a komunikácia 6 6 6 6 24 

slovenský jazyk a literatúra  3 3 3 3 12 

cudzí jazyk   a) b) 3 3 3 3 12 

Človek, hodnoty a spoločnosť 1 2 1 - 4 

etická výchova/náboženská výchova  c) 1 1 - - 2 

dejepis -  1 - 1 

občianska náuka - 1 - - 1 

Človek a príroda 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

fyzika 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Matematika a práca s informáciami 2,5 1,5 1,5 1,5 7 

matematika  1,5 1,5 1,5 1,5 6 

informatika d) 1 - - - 1 

Zdravie a pohyb 1 1 1 1 4 

telesná a športová výchova b) e) 1 1 1 1 4 

Odborné predmety 6 6 7 8,5 27,5 

ekonomika - - - 1 1 

technické kreslenie f) 2 1 - - 3 

technológia 2 1,5 2 2 7,5 

programovanie f) - 1 2 2 5 

strojníctvo 1 1 - - 2 

strojárska technológia 1 1,5 - - 2,5 

grafické systémy f) - - 1 1 2 

špecifické technológie a techniky g) - - 1 1 2 

technické merania - - 1 1,5 2,5 

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE 15 17,5 17,5 17,5 67,5 

odborný výcvik  15 17,5 17,5 17,5 67,5 

Spolu 32 34,5 34,5 35 136 

Účelové kurzy 1 - 1 - 2 

Ochrana života a zdravia i) - - 1 - 1 

Telovýchovno-výcvikový kurz j) 1 - - - 1 
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Prehľad využitia týždňov  
 

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

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30 

Maturitná skúška - - - 2 

Časová rezerva(účelové kurzy, 
opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-
vzdelávacie akcie a i.)  h) 

7 7 7 5 

Spolu týždňov 40 40 40 37 

 

Poznámky k učebnému plánu:  

a) Žiaci majú možnosť si voliť 1. cudzí jazyk - anglický jazyk, nemecký jazyk. 

b) Trieda sa delí na skupiny pri minimálnom počte 24 žiakov. 

c) Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov minimálne 
v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. a 2. ročníku. Predmety nie sú klasifikované, na 
vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“. 

d) Trieda sa delí na skupiny, maximálny počet žiakov v skupine je 15. 

e) Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne aj v popoludňajších 
hodinách a spájať ju do viachodinových celkov.  

f) Ak sa vyučovacia hodina poskytuje formou praktických cvičení, trieda sa delí na skupiny pri 
minimálnom počet 24 žiakov. 

g) Učebné osnovy budú vybrané podľa požiadaviek zamestnávateľa v regióne, pre ktorých sa žiaci 
v DSV pripravujú (z odborných predmetov: technická mechanika, meranie, stroje a zariadenia 
a nástrojárská technológia). 

h)    Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, 
upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet 
najviac súvisí s obsahom exkurzie.  

i) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných odborných škôl v SR je učivo 
„Ochrana človeka a prírody“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným 
kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1.  ročníku priamo v teréne. 
Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

j) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy 
sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa 
realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 
dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  
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