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4 PROFIL ABSOLVENTA  
 
4.1 Celková charakteristika absolventa 
 
Absolvent štvorročného študijného odboru 8261 M propagačná grafika po ukončení štúdia úspešne 
vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného 
vzdelania. Po ukončení prípravy   absolvent študijného odboru 82 61 M propagačná grafika je pripravený 
uplatniť sa v rôznych funkciách stredoškolsky vzdelaných výtvarných pracovníkov pre činnosť v oblasti 
grafického dizajnu, reklamy, pre ktoré je podmienkou úplné stredoškolské vzdelanie. Toto vzdelanie 
prehlbuje jeho vzťah k práci, rozvíja a rozširuje všeobecné schopnosti i samostatné myslenie a pohotové 
rozhodovanie tak, aby vo svojej praxi mohol vykonávať činnosti v oblasti grafického dizajnu. Okrem 
toho toto vzdelanie poskytuje absolventovi aj potrebné vedomosti o prírode, človeku a spoločnosti a 
umožňuje mu chápať súvislosti medzi javmi, rozumieť všeobecným zákonom a zákonitostiam, oceňovať 
kultúrne hodnoty a využívať ich.  
       Absolvent študijného odboru má poznať základy historických, výtvarných a estetických zákonitostí 
vo vývoji ľudskej spoločnosti a výtvarnej kultúry, základy zobrazovania, kreslenia technických výkresov, 
výtvarného prejavu a estetických zásad výtvarnej úžitkovej tvorby, uplatnenia a využitia písma, jeho 
kreslenie a konštruovanie, základy v oblasti ekonomiky, základy anatómie, proporcií, zobrazovania 
ľudského tela, grafické techniky, výrobné materiály a špecifickosť ich použitia, technologické postupy, 
ktoré sa používajú v propagačnej grafike, estetické a psychologické zákonitosti propagačných 
prostriedkov, základy fotografovania a systémy masovej komunikácie a polygrafických produktov.  
Absolvent študijného odboru má vedieť vytvárať asociácie medzi skutočným tvarom zobrazovaného 
objektu a jeho znázornením, písať, kresliť a konštruovať písmo, výtvarne riešiť texty a písomné časti 
iných výtvarných celkov, správne pohotovo zaznamenať proporcie, pohyb, výraz a charakter ľudskej 
hlavy, oblečenej figúry aj aktu podľa skutočnosti aj z predstavy, používať tradičné i nové výrazové 
prostriedky, používané spôsoby spracovania materiálov v procese realizácie návrhov, aplikovať nové 
poznatky z odboru vo vlastnej práci- pracovať s počítačom, ovládať príslušné užívateľské programy a 
pomocou nich realizovať výtvarné zámery, využívať invenčnosť, kreativitu a voliť adekvátne výtvarné 
prostriedky pri finalizácii návrhov, zvážiť realizačno-technologický postup a predpokladať jeho 
psychologický účinok v reklame.  
              Zároveň odbor pripravuje absolventov na vysokoškolské štúdium tohto i príbuzných smerov.  
Absolvent, okrem nevyhnutného všeobecného vzdelania a širšieho odborného profilu, musí byť 
dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch. Musí vedieť získané vedomosti a schopnosti aplikovať 
v praxi. Trvalo sa zaujímať vo rozvoj svojho odboru štúdiom príslušnej odbornej literatúry. Musí byť 
schopný pracovať samostatne aj v tíme. Používať racionálne metódy práce a konať v súlade s právnymi 
normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie. 
Absolvent študijného odboru propagačná grafika  je kreatívny odborník v umeleckej a umelecko-
remeselnej tvorbe. Má vzťah k jednotlivým formám umenia, orientuje sa v nich a riadi sa estetickými 
pravidlami. Rozvíja samostatné umelecké myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzuje nové 
netradičné myšlienky a metódy vo svojom odbore. Je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať 
a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu a vykonávať slobodné umelecké povolanie. Svojou tvorbou je 
schopný ovplyvňovať a vytvárať estetické prostredie človeka. Odborné vzdelávanie umožňuje rozvíjať 
samostatnosť a tvorivosť s dôrazom na divergentné myslenie a konanie vo všetkom, čo súvisí 
s vizuálnym umením, kultúrou osobnosti a umeleckou stránkou remeselného 
prevedenia. 
Absolvent študijného odboru propagačná grafika: 
- uplatňuje vedomosti z ekonomiky, počítačovej grafiky a osobnej umeleckej prezentácie, 
- prezentuje umeleckú myšlienku vrátane verbálneho a grafického vyjadrenia v príslušnej dokumentácii, 
- transformuje inšpiráciu cez výtvarný prejav na základe návrhu do finálneho umeleckého produktu. 
Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami : 
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4.2 Kľúčové kompetencie 
a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
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. 
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
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. 
c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
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, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 
 
4.3 Odborné kompetencie 
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Požadované vedomosti 
Absolvent umeleckého odboru propagačná grafika má: 
- popísať dejinné súvislosti vývoja ľudskej spoločnosti, prejavy jej hmotnej kultúry, chápať vzájomnú 
nadväznosť jednotlivých vývojových etáp umenia v rámci pôsobiacich estetických zákonitostí v 
konkrétnej oblasti národných dejín s dôrazom na dejiny výtvarnej kultúry, 
- vysvetliť podmienenosť každej vývojovej etapy umenia až po súčasnosť 
- charakterizovať umelecké diela reprezentujúce kultúrne dedičstvo našich predkov a významné diela 
svetových umelcov, 
- uviesť a aplikovať poznatky zo všeobecných historických zákonitostí estetiky úžitkového výtvarného 
umenia, 
- vysvetliť zásady umeleckej tvorby a formovať svoj vlastný výtvarný názor, 
- mať prehľad o proporčných zásadách, zásadách funkcie a tvarovej kompozície a ovládať princípy ich 
aplikácie, 
- vyjadrovacie predpoklady pre samostatnú tvorbu rozvíjaním individuálnych invenčných schopností, 
- spôsobilosť pracovať s počítačom ako podporným prostriedkom pri navrhovaní a vyhotovovaní 
sprievodnej grafickej dokumentácie, 
- spôsobilosť pracovať s odbornou literatúrou, 
- morfológiu, syntax vo výtvarnej tvorbe, 
- uplatňovať plošné, plastické a farebné videnie, 
- popísať vlastnosti a spôsoby použitia materiálov vo výtvarnej tvorbe, 
- ovládať prácu s farbou vo vzťahu dekoru a objemu, 
- určiť vzťahy medzi tradičným a netradičným materiálom, jeho výtvarnými a výrazovými možnosťami 
uplatnenia 
- ovládať základy anatómie, pri zobrazovaní ľudského tela v grafickej a plastickej 
podobe, 
- uplatňovať variabilné technologické postupy pri tvorbe umeleckého diela, 
- posúdiť materiály, nástroje, náradie, stroje, zariadenia a pomôcky, ktoré sa v odbore používajú, 
- popísať techniky úpravy a technológiu spracovania materiálu podľa zamerania odboru, 
- prehľad o možnostiach a využití písma, vrátane určitého stupňa praktických zručností v oblasti 
uplatnenia písma v grafickom dizajne aj s podporou počítača, 
- prehľad o základoch fotodokumentácie a zručnosti v oblasti tvorby fotografie a jej využití pri 
prezentáciách svojej tvorby, 
- vymedziť základné ekonomické pojmy a kategórie, 
- orientovať sa v zákonitostiach trhu v podmienkach trhovej ekonomiky, 
- vedieť používať základy obchodného a pracovného práva, pôsobenie zákona o reklame a autorský 
zákon, 
- popísať podstatu podnikateľskej činnosti a posúdiť vhodné formy podnikania vo svojom odbore, 
- vysvetliť základnú štruktúru a komponenty hardvéru počítača a ich vlastnosti, 
- ovládať základy bezpečnosti práce s výpočtovou technikou, 
- pomenovať základné pravidlá riadenia vlastných financií a rozoznávať riziká v riadení vlastných 
financií, 
- uvádzať príklady úspešných jednotlivcov vo svojej profesijnej oblasti, 
- orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a uplatňovať tieto práva v praxi. 
- charakterizovať súčasné dizajnérske trendy, svetové a domáce dianie v oblasti dizajnu, 
- ovládať navrhovanie, konštruovanie, technologické postupy a modelovanie s využitím najnovších 
počítačových technológií, 
- analyzovať zásady výtvarnej kompozície, 
- znalosť základov zobrazovania s využitím funkcií deskriptívnej geometrie a kreslenia technických 
výkresov, 
- vedieť aplikovať komplexné vedomosti v rôznych výtvarných materiáloch, vzájomne materiály 
kombinovať a využívať možnosti ich recyklácie, 
- vysvetliť vzťahy medzi analytickými štúdiami prírodných a umeleckých foriem, štruktúr, ich štylizáciu 
pre potreby výtvarného dizajnu, 
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- popísať techniky jednotlivých zameraní, materiály a špecifikovať ich použitie, 
- ovládať princípy tvorby grafického dizajnu s využitím dostupného počítačového softvéru. 
 
Požadované zručnosti 
 
Absolvent študijného odboru propagačná grafika vie: 
- využívať a aplikovať teoretické vedomosti v praktickej tvorbe, 
- prezentovať výtvarnú myšlienku vrátane verbálneho a grafického vyjadrenia v príslušnej dokumentácii, 
- používať a presadzovať nové netradičné myšlienky, metódy, technické prostriedky, 
- používať tradičné i moderné výrazové prostriedky, 
- aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci, 
- pracovať s počítačom, ovládať príslušné užívateľské programy a pomocou nich realizovať vlastné 
výtvarné zámery, 
- zvážiť realizačno-technologický postup, 
- fungovať na trhu práce ako samostatne zárobkovo činná osoba, 
- navrhovať správne technologické postupy výroby s ohľadom na použité materiály, technické a 
ekonomické požiadavky, 
- písať, kresliť a konštruovať písmo, výtvarne riešiť texty a písomné časti iných výtvarných celkov, 
- pozorovať, analyzovať a hodnotiť výrobky z hľadiska technologického, funkčného a estetického, 
- spracovať výtvarnú dokumentáciu, 
- aplikovať v praxi vedomosti z oblasti počítačových systémov a umeleckej prezentácie, 
- pracovať so softvérom podľa odborného zamerania, 
- vykonávať pracovné činnosti tak, aby neškodili životnému prostrediu, 
- používať a aplikovať základné ekonomické pojmy, 
- využívať právne normy v podnikaní vo svojom odbore, 
- posudzovať podnikateľské príležitosti a konfrontovať ich so svojimi možnosťami, 
- vytvoriť výtvarný návrh - navrhnúť esteticky a funkčne riešený výrobok, potrebnú technickú 
dokumentáciu a jeho zrealizovanie, 
- využívať rôzne tradičné výtvarné techniky pri praktickej realizácii návrhov, 
- využívať rôzne formy a druhy prezentácie vlastnej tvorby, 
- prejaviť invenciu a kreativitu dizajnéra, 
- aplikovať vo výtvarnej praxi vedomosti z oblasti informačno-komunikačných technológií a umeleckej 
prezentácie, 
- ekologicky nakladať s odpadmi. 
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5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU  
   V ŠTUDIJNOM ODBORE 8261 M  PROPAGAČNÁ GRAFIKA 
 
 
5.1 Základné údaje o štúdiu 

Kód a názov študijného odboru: 8261 M propagačná grafika 
 

Dĺžka štúdia: 4 roky 
 

Forma štúdia: denná 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
Nevyhnutné vstupné požiadavky na 
štúdium:  

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

- talentová skúška  
- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. 

Spôsob ukončenia štúdia:  
 

maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  
 

vysvedčenie o maturitnej skúške 
maturitné vysvedčenie 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  
 

úplné stredné odborné vzdelanie 
ISCED 3A 

Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

absolvent je pripravený uplatniť sa na trhu práce ako stredoškolsky 
vzdelaný pracovník - grafik s praktickým a teoretickým vybavením 
v rôznych funkciách stredoškolsky vzdelaných pracovníkov pre 
činnosť v oblasti reklamy, grafického dizajnu najmä v reklamných 
agentúrach, propagačných oddeleniach podnikov a inštitúcií. 
 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie):  

-  pomaturitné špecializačné štúdium 
-   vyššie odborné štúdium 
-   vysoká škola 

 

5.2 Popis školského vzdelávacieho programu   

            Príprava v školskom vzdelávacom programe Propagačná grafika  študijnom odbore 8261 M 
propagačná grafika zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a odbornú prípravu. Teoretické vyučovanie 
je  organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou práce v školských 
ateliéroch. Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor, ktorého absolvent je 
pripravený uplatniť sa na trhu práce ako stredoškolsky vzdelaný pracovník - grafik s praktickým 
a teoretickým vybavením v rôznych funkciách stredoškolsky vzdelaných pracovníkov pre činnosť 
v oblasti reklamy, grafického dizajnu najmä v reklamných agentúrach, propagačných oddeleniach 
podnikov a inštitúcií. 
Podmienkou na prijatie do odboru je úspešné vykonanie talentovej skúšky z výtvarných 
predmetov. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, záujem 
uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na talentové a prijímacie 
skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené každoročne.   
Školský vzdelávací program Propagačná grafika je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným 
stavom.  Uchádzači nesmú trpieť poruchou farbocitu, musia mať dobrú funkciu horných končatín 
a schopnosť jemných pohybov rúk. Môžu byť prijatí iba na základe kladného písomného vyjadrenia 
dorastového lekára, v prípade ZPS v súlade so závermi komisie. 
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V prípade talentovaných žiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych učebných plánov 
a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na doporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov 
vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti 
školy.  
          Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a 
kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka 
vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej 
oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho 
odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského 
a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, 
základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy 
matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. Odborná zložka 
vzdelávania je zameraná na osvojenie si poznatkov z dejín výtvarnej kultúry, technického kreslenia, 
príslušných technológií, výtvarného prejavu, zvládnutie grafických techník a technologicko-realizačných 
postupov. Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti grafického dizajnu.  
             Dôležitou súčasťou výučby je práca s počítačom ako významným prostriedkom pri riešení úloh 
propagačnej grafiky. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a 
profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

 Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú 
k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti 
a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) 
hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické slovné 
formou účelovo 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.   
Skladba a obsah odborných vyučovacích predmetov zodpovedá súčasným potrebám  praxe v oblasti 
dizajnu, zároveň predkladá nové možnosti vývoja v danej sfére. Obsah na jednej strane poskytuje 
poznatky a skúsenosti postupov v klasických technológiách, ale aj ovládanie nových technológií 
a digitálnych médií ako sú počítače, internet, video, digitálna fotografia, virtuálna grafika a ich vzájomné 
prepojenie v konečnom   výtvarnom produkte.  
      Odborné vzdelávanie vytvára priestor na prepojenie teoretických vedomostí z reklamnej tvorby s 
konkrétnymi zručnosťami využitia najnovších informačných technológií pri kreatívnej práci, umožňuje  
rozvíjať samostatné myslenie a konanie v priestore multimediálnej komunikácie. Dôležitou súčasťou 
vyučovania je spojenie výtvarnej kreativity a práce s počítačom ako významným prostriedkom pri riešení 
úloh animovanej tvorby. Štúdium propagačnej grafiky umožňuje samostatne tvoriť, organizovať, 
realizovať a multimediálne prezentovať tvorbu v priestore výtvarnej propagácie. 

Súčasťou  základných odborných činností  je  týždňové výtvarné sústredenie - plenér a počas štúdia 
absolvovanie a realizácia ročníkových prác a projektov v hlavných výtvarných predmetoch (klauzúrne 
práce). 
V rámci praktickej prípravy v predmete prax absolvujú žiaci 2 a 3. ročníka súvislú odbornú  prax  vo 
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firmách v rozsahu 5 pracovných dní. 
            Teoretické aj praktické vyučovanie je realizované v budove školy, hlavne v školských ateliéroch. 
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.  

         V priestoroch školy sa každoročne  v októbri uskutočňuje výstava výtvarných prác v rámci Dňa 
otvorených dverí. Škola sa podieľa na kultúrnom dianí v našom meste organizovaním fotografickej 
výstavy vo výstavných priestoroch domu kultúry alebo osvetového strediska a  záverečnou výstavou 
koncom školského roka, kde sú prezentované najúspešnejšie práce žiakov, klauzúrne a maturitné práce. 
Vysoká úroveň týchto výstav je dôkazom našich úspechov. 
         V rámci mimoškolskej činnosti škola ponúka veľké množstvo záujmových krúžkov (jazykové, 
športové, umelecké  a iné) a tým aj možnosť efektívne využívať svoj voľný čas a rozvíjať talent.  

Prehľad súťaží, do ktorých sa pravidelne zapájajú žiaci tohto odboru:  
          Žiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti  prezentujú na mnohých súťažiach, ktoré sa organizujú 
pre výtvarné odbory nielen v rámci mesta (Výtvarný Vranov) ale aj celej republiky. Medzi najznámejšie 
celoslovenské výtvarné súťaže patrí: Európa v škole, Kreativita mladých grafikov, Fullova ruža, AMFO, 
SOČ, Bohúňova paleta, a iné.  

          
5.3 Organizácia výučby 

              Príprava v školskom vzdelávacom programe Propagačná grafika, zahŕňa teoretické a praktické 
vyučovanie a odbornú prípravu.  
           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, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania.  

            V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na osvojenie si poznatkov z dejín výtvarnej kultúry, 
technického kreslenia, technológie, výtvarného prejavu, zvládnutie grafických techník a technologicko-
realizačných postupov. Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu, samostatné myslenie a 
pohotové rozhodovanie v oblasti grafického dizajnu. Dôležitou súčasťou výučby je práca s počítačom ako 
významným prostriedkom pri riešení úloh propagačnej grafiky. Aplikácia teoretických odborných 
vedomostí umožní získať manuálne zručnosti  pri tvorbe umeleckých výrobkov, správne a samostatne 
používať pracovné pomôcky, náradia, obsluhovať stroje a zariadenia, manipulovať s materiálom, 
spracovávať ho a využívať rôzne techniky zdobenia výrobkov s uplatnením individuálneho estetického 
cítenia.  Podľa znakov naučí rozpoznať jednotlivé historické obdobia stavebných slohov a umelecko-
remeselných prvkov. Vytvorí schopnosť  čítať technické nákresy a dielenské náčrty, vykonávať prvotnú 
evidenciu pri reštaurátorských prácach, poznať význam a hodnoty pamiatok, a orientovať sa v opisoch 
pracovných postupov, materiáloch a starých dobových  a súčasných technikách  

           Praktické vyučovanie je organizované formou praxe  v školských ateliéroch a učebniach. Škola 
disponuje 8 ateliérmi a grafickou dielňou, kde sa vyučujú jednotlivé výtvarné predmety a prax, 3 učebne 
sú  vybavené počítačmi a tlačiarňami na výučbu počítačovej grafiky.  Škola spolupracuje s firmou Siettex,  
kde sa realizuje veľkoplošná tlač klauzúrnych a maturitných prác. V každom ročníku žiaci navrhujú  
a realizujú klauzúrne práce – ročníkové projekty, v ktorých využijú poznatky zo všetkých odborných 
predmetov a aplikujú ich do praxe.  Tieto práce potom verejne prezentujú a obhajujú pred odbornou 
komisiou, čo napomáha k ich profesionálnemu rozvoju. Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod 
vedením odborných učiteľov.  
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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 
 

           Na prijatie do študijného odboru uchádzači nesmú trpieť poruchou farbocitu, musia mať dobrú 
funkciu horných končatín a schopnosť jemných pohybov rúk. Môžu byť prijatí iba na základe kladného 
písomného vyjadrenia dorastového lekára, v prípade ZPS v súlade so závermi komisie. 

5.5 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

         Výchova k  bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a ochrane pred požiarmi je neoddeliteľnou 
súčasťou teoretického vyučovania a praktickej prípravy. V priestoroch určených na vyučovanie žiakov je 
potrebné utvoriť podľa platných predpisov podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Je 
nevyhnutné preukázateľne poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dodržiavanie týchto 
predpisov vyžadovať. 

          Ak práca vyžaduje priamy dozor, musí osoba poverená priamym dozorom zrakovo obsiahnuť 
všetky pracovné miesta žiakov tak, aby mohla pri ohrození zdravia žiaka bezprostredne zasiahnuť.  Žiaci 
majú zakázané vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom.  

           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.  

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený vyučujúci praxe. 

5.6 Pravidlá hodnotenia žiakov 

         Naša škola si v rámci hodnotenia výkonov svojich žiakov vypracovala Hodnotiaci štandard 
pre študijný odbor 8261 M propagačná grafika. 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.    
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Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania žiaka a sú v súlade so 
spoločenskými výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy:  

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

a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov 
rôznych činnosti žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby 
s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

7. Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 
8. Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne. 
9. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po 

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

Pri hodnotení 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, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov. 

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

- Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť. 
- Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam. 
- Preukázal presný, výstižný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav. 
- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Si osvojil účinné metódy a formy štúdia. 

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

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

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

- Si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie. 

- Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, 
samostatnosť a tvorivosť. 

- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udržiaval na 

pracovisku poriadok. 
- Dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie. 
- Hospodárne využíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekážky v práci. 
- Zvládol obsluhu a údržbu laboratórnych zariadení, používaných prístrojov, nástrojov 

a náradia, prekonal prekážky v práci. 

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

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

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

 Žiak: 

- Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 
- Si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu.  
- Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti. 
- Preukázal kvalitu prejavu. 
- Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 
- Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické 

reakcie spoločnosti. 

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

a) Sebahodnotenie kľúčových kompetencií 

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

V dotazníku žiak používa nasledovné vyjadrenia: 

 vždy, celkom samostatne, občas s pomocou, 
 väčšinou, väčšinou samostatne, občas s pomocou, 
 takmer vždy, skoro samostatne, s malou pomocou, 
 niekedy samostatne, niekedy potrebujem pomoc, 
 potrebujem pomoc, pretože potom sa mi darí aj samostatne, 
 zriedka, takmer vždy potrebujem pomoc a radu, 
 zatiaľ sa mi nedarí a pod. 

Príklady z pripravovaných dotazníkov sú napr.: 
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Ako mi ide učenie? 

 Učím sa sústredene a samostatne. 
 Plánujem  a organizujem si vlastné učenie. 
 Vyhľadávam a triedim informácie potrebné k učeniu. 
 Vyhodnocujem výsledky svojej práce. 

 Hľadám rôzne možnosti riešenia problému. 

Ako viem komunikovať? 

 Dodržiavam dané pravidlá komunikácie. 
 Vie počúvať druhých ľudí. 
 Aktívne diskutujem a argumentujem. 
 Používam rôzne druhy neverbálnej komunikácie. 

Ako spolupracuje s druhými? 

 Aktívne pracujem v skupine. 
 Pomáham, podporujem a ocením druhých. 
 Dokážem požiadať o pomoc. 
 Rešpektujem osobnosť druhého. 
 Viem ukončiť prácu v skupine. 

b) Sebahodnotenie vzdelávacích výstupov  

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

Hodnotíme nasledovné: 

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

- Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia 
- Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia. 
- Práce žiakov:  didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, 

projekty, skupinové projekty, prípadové štúdie, 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.  
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- Polročne. 
- Ročne. 

 Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú 
formulované výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského 
vzdelávacieho programu Stravovacie služby 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. 

 

5.7 Špecifiká hodnotenia v študijnom odbore propagačná grafika  
 
1)  Pri celkovom hodnotení žiaka na konci prvého a druhého polroka 
 
 - žiak prospel s vyznamenaním, ak z hlavného odborného predmetu má výborný prospech, ani v jednom 
povinnom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov 
nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré, 
 
- žiak prospel veľmi dobre, ak z hlavného odborného predmetu nemá prospech horší ako chválitebný, ani 
v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako dobrý, priemerný prospech z povinných 
predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré. 
 
2)  Hlavný odborný predmet určil riaditeľ školy na návrh predmetovej komisie po prerokovaní s 
pedagogickou radou školy. V študijnom odbore propagačná grafika je hlavným odborným predmetom  v 
1. a 2. ročníku Výtvarná príprava. V 3. a 4. ročníku je hlavným odborným predmetom  Navrhovanie.  
 
3) Opravná skúška sa nepovoľuje z praxe a z hlavného odborného predmetu. 
 
4) Hodnotenie ročníkového projektu (klauzúrnej práce) je súčasťou hodnotenia hlavného predmetu. 
Spôsob hodnotenia určí riaditeľ školy v školskom vzdelávacom programe. 

 

6 RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN 
 

Cieľové zložky vzdelávania Počet týždenných 
vyučovacích hodín vo 
vzdelávacom programe1 

Celkový počet hodín za 
štúdium 

Všeobecné vzdelávanie 48 1536 

Odborné vzdelávanie 56 1792 

Disponibilné hodiny  28 896 

CELKOM 132 4224 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí Minimálny počet 
týždenných vyučovacích 
hodín vo vzdelávacom 
programe 

Celkový počet hodín za štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 48 1536 

Jazyk a komunikácia   

                                                 
1 Minimálny počet týždenných hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín) 
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 slovenský jazyk a literatúra 

 prvý cudzí jazyk 

24 768 

Človek a hodnoty  
 etická výchova/náboženská výchova 

 

2 

 

64 

Človek a spoločnosť 
 dejepis 

 občianska náuka 

5 160 

Človek a príroda 
 fyzika 

 chémia 

 biológia 

 geografia 

 

3 

 

96 

Matematika a práca s informáciami 
 matematika 

  informatika 
6 192 

Zdravie a pohyb 
 telesná a športová výchova 

8 256 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 56 1792 

Teoretické vzdelanie 
30 960 

Praktická príprava 26 832 

Disponibilné hodiny 28 896 

SPOLU 
132 4224 

Účelové kurzy/učivo   

Kurz pohybových aktivít v prírode   

Kurz na ochranu života a zdravia   

Účelové cvičenia   

Výtvarné sústredenie - plenér   

Súvislá odborná prax   

Ročníkový projekt   

Maturitná skúška   
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6.1 UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 8261 M PROPAGAČNÁ GRAFIKA 1.-2.roč. 

2016/17 

Škola   
Stredná odborná škola, Alexandra Dubčeka 963/2 093 01 Vranov 
nad Topľou 
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Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30 

Názov ŠkVP Propagačná grafika 

Kód a názov  ŠVP 82 Umenie a  umeleckoremeselná tvorba I 

Kód a názov učebného odboru 8261 M propagačná grafika  od1.9.2013 

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 vyučovacích 
predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Celkom za 
4 roky 

 Všeobecné vzdelávanie 19(3) 16(3) 12(2) 9(2) 56(8) 1792 

Jazyk a komunikácia 
 

slovenský jazyk a literatúra a) 4(1) 4(1) 4(1) 3 15(3) 480 

cudzí jazyk   4(1) 4(1) 4(1) 3 15(3) 480 

 
Človek a hodnoty 

etická výchova /  
náboženská výchova 

1/1 1/1 - - 2/2 64 

 
Človek a spoločnosť 

dejepis 1 1 - - 2 64 

občianska náuka  1 1 1 - 3 96 

Človek a príroda chémia 2 1 - - 3 96 

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika  2(1) 2(1) 1 1 6(2) 192 

informatika  2 - - - 2 64 

 
Zdravie a pohyb 
 

telesná a športová výchova  2 2 2 2 8 256 

 Odborné vzdelávanie 14(3) 17(5) 21(5) 24(7) 76(20) 2432 

T
 e

 o
 r

 e
 t

 i 
c 

k
 é

   
v 

z 
d

 e
 l 

á 
v 

a 
n

 i 
e 

 

Ekonomika a svet 
práce 

ekonomika - - 1 1 2 64 

svet práce - - - 1(1) 1(1) 32 

Umelecko-historická 
výchova dejiny výtvarnej kultúry  2 2 3(1) 4(2) 11(3) 352 

Výtvarná príprava  
 

 

výtvarná príprava 3 3 - - 6 192 

písmo 2(2) - - - 2(2) 64 

figurálne kreslenie  2 2 2(1) 2(1) 8(2) 256 

intermediálna tvorba  - - 1 3(2) 4(2) 128 

Vlastnosti 
materiálov, techniky 
a technologické 
procesy  

 

technológia - 2(1) 2(1) 2 6(2) 
 
192 

technické kreslenie 1(1) 1(1) - - 2(2) 64 

Návrhová tvorba 
 

navrhovanie - - 4(1) 4(1) 8(2) 256 

Praktická príprava 

prax 4 3 6 7 20 640 

základy fotografovania - 2(2) - - 2(2) 64 

počítačová grafika  - 2(1) 2(1) - 4(2) 128 

 Spolu 
33 33 33 33 132 4224 
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Maturitná skúška - - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie 
učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.) 

7 7 7 6 

Spolu týždňov 40 40 40 37 

 
Kurz pohybových aktivít v prírode 15 hodín 1.  a  2. ročník 

 

Kurz na ochranu života a zdravia 3 dni po 6 hodín 3. ročník 

Účelové cvičenia 4 cvičenia po 6 hodín 1. ročník a 2. ročník 

Výtvarné sústredenie - plenér 5 dní po 7 hodín 1. ročník  

Súvislá odborná prax 5 dní po 6 hodín 2. a 3. ročník 

Ročníkový projekt 5 dní po 6 hodín 1., 2. a 3. ročník 

Maturitná skúška   

 

6.1   Poznámky k učebnému plánu  
a) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 33 hodín 

a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 132 hodín, maximálne 140 hodín. Výučba v študijných 
odboroch sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. ročníku v rozsahu 30 týždňov 
(do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov, spresnenie počtu hodín za štúdium 
bude predmetom školských učebných plánov). Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, 
na kurz na ochranu života a zdravia a kurzy pohybových aktivít v prírode, na tvorbu projektov, exkurzie, 
atď. a v poslednom ročníku na absolvovanie maturitnej skúšky. 

b) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy. 
c) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou na návrh predmetových komisií rozhodne, 

ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno spájať do viachodinových 
celkov. 

d) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa v študijných odboroch realizuje s dotáciou minimálne 3 
hodiny týždenne v každom ročníku. 

e) Hodnotenie a klasifikácia umeleckých predmetov vychádza zo špecifík hodnotenia umeleckých 
odborov, pričom pre odbor propagačná grafika je  stanovený hlavný predmet odborného vzdelávanie v 1. 
a 2. ročníku predmet výtvarná príprava, v 3. a 4. ročníku predmet navrhovanie.   

f) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“ sú predmety etická výchova v 
alternatíve s náboženskou výchovou. Predmety etická  výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa 
záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov. 

g) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet dejepis a občianska náuka. 
h) Na cirkevných školách je povinnou súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“ 

predmet náboženstvo (podľa konfesie zriaďovateľa). Predmet etická výchova môže škola vyučovať v rámci 
voliteľných predmetov.  

i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety fyzika, chémia, biológia a geografia, 
ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore. 

j) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sú predmety matematika a 
informatika, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia. Výučba matematiky sa realizuje s 
dotáciou minimálne 1 hodiny týždenne v každom ročníku. V technických študijných odboroch sa výučba 
matematiky 



Školský vzdelávací program, 8261 6 Propagačná grafika, 
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 

realizuje v rozsahu minimálne 1,5 hodiny týždenne v každom ročníku. Predmet informatika sa vyučuje 
povinne ak škola nemá zavedený odborný predmet aplikovaná informatika. 

k) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová výchova. Predmet 
telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových 
celkov. 

l) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre kvalitnú 
realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických 
zručností a činností formou praktických cvičení (v laboratóriách, odborných učebniach a pod.) a odbornej 
praxe. Na praktických cvičeniach a odbornej praxi sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Počet žiakov na jedného učiteľa sa riadi platnou legislatívou (5 – 9 žiakov na učiteľa) . 

m) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom 
programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej škole. O ich využití rozhoduje 
vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania. Disponibilné hodiny zohľadňujú 
záujmy 
žiakov, rodičov a potreby regiónu, ako aj personálne a priestorové podmienky školy. Disponibilné hodiny  
posilňujú profil žiakov, umožňujú dôkladnejšiu prípravu na maturitné skúšky a prijímacie konanie na ďalšie  
štúdium. Ďalej umožňujú efektívne využitie medzipredmetových vzťahov na vyššej úrovni. 
Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na    
zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. Disponibilné hodiny sú    
spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie. 

n) Účelové kurzy sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku alebo v rámci 
praktickej prípravy, ak konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom učiva predmetu odborná prax. 

o) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je povinné týždňové výtvarné sústredenie (plenér), ktorý 
sa realizuje v rámci časovej rezervy v školskom roku. Plenér priamo súvisí s obsahom učiva vybraných 
odborných a výtvarných predmetov a realizuje sa v 1. alebo 2. ročníku v rozsahu piatich pracovných dní 

p) Súčasťou praktickej prípravy žiakov v predmete prax je v 2. a 3. ročníku súvislá odborná  prax 
podľa odborného zamerania vo firmách alebo v priestoroch školy v rozsahu piatich pracovných dní. 

q) Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v hlavných odborných výtvarných 
predmetoch je absolvovanie práce na ročníkovom projekte (klauzúrna práca) v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 
5 pracovných dní. 

r) Maturitné práce žiakov sú po obhajobe v rozsahu dvoch týždňov vystavené na verejne prístupnom 
mieste. 

s) Archivácia klauzúrnych a ročníkových prác sa realizuje počas štúdia žiaka v priestoroch školy, 
pričom sa môžu využívať na prezentačné účely školy. 

t) Maturitné práce žiakov sa archivujú nasledovne: 
- ak je maturitná práca hradená z finančných prostriedkov žiaka, je majetkom maturanta, pričom po dohode  
so žiakom je možné využívať ju po dobu jedného roka po ukončení štúdia na prezentačné účely školy. 
- ak je maturitný výrobok hradený z finančných prostriedkov školy, stáva sa automaticky majetkom školy,   
pričom žiak si ju po troch rokoch môže odkúpiť (za zostatkovú cenu). Škola môže maturitnú prácu  
zapožičať absolventovi – autorovi, ak ju tento potrebuje pre účely vlastnej prezentácie na výstavách, 
na prijímacích skúškach v prípade ďalšieho štúdia.... 

u) Počas archivácie sa vedie dôsledná evidencia o všetkých výrobkoch žiaka. 
v) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových 

aktivít v  prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. Kurz na ochranu 
života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná 
ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v 
treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri realizácii internátnou formou. Účelové 
cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo 
vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. 



Školský vzdelávací program, 8261 6 Propagačná grafika, 
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 

Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 
vyučovacích hodín. Organizuje sa 1. ročníku štúdia (so zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia 
(so zameraním na letné športy). 
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6.2 UČEBNÉ OSNOVY ŠTUDIJNÉHO ODBORU 8261 M PROPAGAČNÁ GRAFIKA 

Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 
 

Prehľad kľúčových kompetencií 

Spôsobilosti konať 
samostatne v 
spoločenskom a 
pracovnom živote 

Spôsobilosť interaktívne 
používať vedomosti, 
informačné 
a komunikačné 
technológie, 
komunikovať v 
materinskom a cudzom 
jazyku  

Schopnosť pracovať 
v rôznorodých 
skupinách 

Prehľad názov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
Povinné všeobecnovzdelávacie 
predmety 

 

slovenský jazyk a literatúra    

cudzí jazyk    

etická/náboženská  výchova    

dejepis    

občianska náuka    

chémia    

matematika    

informatika    

telesná a športová výchova    

Odborné predmety  
ekonomika    

svet práce    

dejiny výtvarnej kultúry     

výtvarná príprava       

písmo    

figurálne kreslenie      

intermediálna tvorba                                              

technológia    

technické kreslenie    

navrhovanie     

prax    

základy fotografovania    

počítačová grafika       

Účelové kurzy  
Kurz pohybových aktivít v prírode    

Kurz na ochranu života a zdravia    

Účelové cvičenie    

Výtvarné sústredenie - plenér    

Súvislá odborná prax    

Ročníkový projekt    

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, 
metódach a formách práce, pri organizovaní rôznych  akcií alebo  aktivít, mali by podporovať a rozvíjať aktivitu, 
tvorivosť, estetické cítenie, zručnosť, učenie žiaka. ďalšiemu rozvoju kľúčových kompetencií.  
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VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre každý vyučovací predmet a pre vybrané 
kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými predmetovými 
komisiami na škole. 
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Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola, Alexandra Dubčeka 963/2 093 01 Vranov nad Topľou 
Názov ŠkVP Propagačná grafika 
Kód a názov ŠVP 82 Umenie a  umeleckoremeselná tvorba 
Kód a názov študijného odboru 8261 M propagačná grafika 
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia 4 roky 
Forma štúdia denná 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
Štátny vzdelávací program Školsky vzdelávací program 
Vzdelávacie oblasti Minimálny počet 

týždenných vyučovacích 
hodín celkom 

Vyučovací predmet  Počet týžd. 
vyučovacích hodín 
celkom 

Disponibilné 
hodiny 

Všeobecné vzdelávanie 48 Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety 56 8 
Jazyk a komunikácia 24 Jazyk a komunikácia 30  
Slovenský jazyk a literatúra  Slovenský jazyk a literatúra 15 3 
Cudzí jazyk Cudzí jazyk 15 3 
Človek a hodnoty 2 Človek a hodnoty 2  
etická výchova /  
náboženská výchova 

 etická výchova /  
náboženská výchova 

2/2  

Človek a spoločnosť 5 Človek a spoločnosť 5  
dejepis  dejepis 2  
občianska náuka občianska náuka 3  

Človek a príroda 3 Človek a príroda 3  
fyzika  fyzika 0  
chémia chémia 3  
biológia biológia 0  
geografia geografia 0  
Matematika a práca s informáciami 6 Matematika a práca s informáciami 8  

matematika  matematika 6 2 
informatika informatika 2 0 

Zdravie a pohyb 2 Zdravie a pohyb   
telesná a športová výchova  telesná a športová výchova 8 0 

Odborné vzdelávanie 56 Odborné vzdelávanie 76 20 
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Teoretické vzdelávanie  30 Teoretické vzdelávanie 50 16 
  Ekonomika a svet práce   

 ekonomika 2 0 

 svet práce 1 1 

 Umelecko-historická výchova   

 dejiny výtvarnej kultúry 11 3 

 Výtvarná príprava   

 výtvarná príprava 6 0 

 písmo 2 2 

 figurálne kreslenie 8 2 

 intermediálna tvorba 4 2 

  Vlastnosti materiálov, techniky 
a technologické procesy 

  

  technológia 6 2 

  technické kreslenie 2 2 

  Návrhová tvorba   

  navrhovanie 8 2 

Praktická príprava 26 Praktická príprava 26 4 

  prax 20 0 

 základy fotografovania 2 2 

 počítačová grafika 4 2 

Disponibilné hodiny 
 

28   28 

Celkom 
 

132  132  
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Exkurzie  - 8261 M propagačná grafika 

Všeobecnovzdelávacie predmety 

Jazyk a komunikácia 
 

slovenský jazyk a literatúra a) 1.ročník – Historicko-kultúrne pamiatky Bardejova  

cudzí jazyk    

Človek a hodnoty etická výchova/ náboženská 
výchova 

 

Človek a spoločnosť 
dejepis  

občianska výchova   

Človek a príroda chémia  

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika   

informatika   

Zdravie a pohyb 
 

telesná a športová výchova  
 

Odborné predmety 

Ekonomika a svet práce 
ekonomika  

 
 
 
1. ročník - 2.ročník – HZOS Vranov nad Topľou, kultúrne pamiatky regiónu – Prešovského 
a Košického samosprávneho kraja,  kultúrne pamiatky regiónu – Kežmarok, Levoča, Košice, 
Bardejov, Prešov 
3. ročník a 4. ročník – Tlačiarne v Prešove,  PRINTON alebo SIETTEX Vranov nad Topľou, 
kultúrne pamiatky Slovenska – Košice, Prešov,  Medzilaborce a iné mestá, 
Česká republika – Praha, Rakúsko - Viedeň 
 

svet práce 

Umelecko-historická výchova dejiny výtvarnej kultúry 

Výtvarná príprava 

výtvarná príprava 
písmo 

figurálne kreslenie  

intermediálna tvorba 

Vlastnosti materiálov, techniky 
a technologické procesy 

technológia 

technické kreslenie 

Návrhová tvorba  navrhovanie 

Praktická príprava 
prax 

základy fotografovania 

počítačová grafika   
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7 UČEBNÉ ZDROJE 

7.1 Odborná literatúra 

pre žiakov 

1. BARTKO O. a kol.: Výtvarná príprava, SPN 1986 
2. BARTKO O.: Farba a jej použitie, SPN 1980 
3. BAUER A.: Lexikon výtvarného umění, FIN. 1996 
4. BEDNÁŘ V. a kol.: Väzby a rozbory tkanín I a II, Alfa 1991, 1992 
5. BERAN V.: Sazba akcidenčním tiskem, manuál 
6. BITTO Ondřej: Microsoft Windows Vista CZ, podrobná uživatelská příručka, Brno: Computer 

Press, a. s., 2007 
7. BROŽA Petr: Stavíme si počítač. Brno: Computer Press, a. s., 2004 
8. BLAHO Andrej – SALANCI Ľubomír: Tvorivá informatika, 1. zošit o práci s textom. Bratislava: 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2007 
9. BOHÁČ Jiří:  Odborné kreslenie pre sklárske učebné a študijné odbory SOU, Alfa 1990  
10. CALETKA Ondřej: UTILITY. Symantec Ghost, PowerQuest Partition Magic a další utitity pro 

práci s pevným diskem. Brno: Computer Press, a. s. 2002 
11. HÁJEK Václav: Architektúra – kľúč k architektonickým slohom, Grada 2000 
12. HÁJKOVÁ Viera: Keramické materiály, Alfa 1991 
13. HARRIS David: Kaligrafie, Slovart 2004 
14. HESLEWOODOVÁ Juliet: Kapitoly z dejín maliarstva, Slovart 1995 
15. JAŠKOVÁ Ľudmila – ŠNAJDER Ľubomír – BARANOVIČ Roman: Informatika pre stredné 

školy, práca s Internetom, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001 
16. KALAS Ivan: Informatika pre stredné školy, učebnica, Bratislava: Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 2002 
17. KALAS Ivan: Tvorivá informatika, Informácie okolo nás. Bratislava: Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 2007 
18. Kolektív: Svet umenia, Bratislava Ikar 2002 
19. KOLESÁR Z.: Kapitoly z dejín grafického dizajnu, SCD 2006 
20. KREJČA Aleš: Techniky grafického umenia, Pallas 1992 
21. KYBALOVÁ Ludmila: Dejiny odievania, Nakl. Lidové noviny 1998  
22. LEINVEBER Jan – ŠVERCEL Josef: Technické kreslenie, Alfa 1995 
23. LOSOS Ludvík: Techniky maľby, Aventinum 1990 
24. LYNTON Norbert: Umění 19. a 20. století, Praha Artia 1981 
25. MIKEŠ J.: Technológia textilnej tlače, Alfa 1978 
26. MIKOLAJ Dušan: Majstri štetca, Bratislava Perfekt 2002 
27. MORAVČÍK Fridrich: Metodika tvorby a radenia písma, SPN 1987 
28. MORAVČÍK Fridrich: Kapitoly z dejín grafického dizajnu, SPN 1971 
29. MRÁZ Bohumír: Dejiny výtvarnej kultúry, SPN Bratislava 1989 
30. NUTSCH Wolfgang: Příručka pro truhláře, Sobotales 1999 
31. ODEHNAL A.: Grafické techniky, Era Brno 2005 
32. OKRUCKÝ Ján: Výtvarník dreva, SPN 1976 
33. PIJOAN José: Dejiny umenia 1. – 10, Tatran 1982 
34. SALANCI Ľubomír: Tvorivá informatika, 1. zošit o obrázkoch. Bratislava: Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 2005 
35. SALANCI Ľubomír: Informatika pre stredné školy, práca s grafikou, Bratislava: Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo, 2004 
36. SKLALKA Ján – JAKAB Igor: Windows & Office. Podrobný sprievodca. Nitra: AM – Mgr. Ján 

Skalka, 2002 
37. SKLALKA Ján – JAKAB Igor: Základy PC, Windows XP, Office 2003. Nitra: AM – Mgr. Ján 

Skalka, 2005 
38. SLÁNSKY Bohuslav: Technika maľby I a II, Paseka 2003 
39. SMITH R.: Encyklopédia výtvarných techník a materiálov, Slovart 2000  
40. STADLER Wolfgang: Dějiny sochařství, Praha 1996 
41. STOWEL Charlotte: Vyrábíme knihy, Computers press 2004 
42. ŠIMEK Jaroslav: Techniky fotografie, Katedra fotografie FAMU Praha 
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43. ŠNAJDER Ľubomír – KIREŠ Marián: Informatika pre stredné školy, práca s multimédiami, 
Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005 

44. TARBAJOVSKÝ Ján – FEDOR Pavol:  Technické kreslenie, Alfa 1995 
45. THIRY Karol, JANEK Miroslav: Dejiny umenia a umelecko-remeselnej práce, SPN Bratislava 

1988 
46. WAGENFUHR Rudi: Drevo – obrazový lexikón, Grada 2002 
47. VAŇO D.: Písmo a kaligrafia, Lito Topoľčany 2005 
48. VARGA Mário – HRUŠECKÁ Andrea: Tvorivá informatika, 1. zošit s Internetom. Bratislava: 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006 
49. ZLATOHLÁVEK Bohuslav – ŠVANCAR Antonín: Odborné kreslenie, SPN 1983 

 pre pedagógov 

1. BEBJAKOVÁ M.: Doplňujúca výtvarná výchova, Alfa 1991 
2. DOBSON Rick: Programování v Microsoft Access 2000 – podrobný průvodce programátora 

tvorbou aplikací v Access. Brno: Computer Press, a. s. 2000 
3. FIKÁČEK Ivo, ROZEHNAL Ivo: ACCESS – tvorba aplikací, podrobný průvodce programátora. 

Praha: Grada Publishing s. r. o., 1999 
4. HANUŠ Karel: O barvě, SPN 1969 
5. HLAVENKA Jiří a kol.: Microsoft Office Word 2003, jednoduše, srozumitelně, názorně, Brno: 

Computer Press, a. s., 2004 
6. HLAVENKA Jiří a kol.: Prvé kroky s počítačom, Brno: Computer Press, a. s., 2007 
7. HORÁK Jaroslav: BIOS a SETUP, průvodce základním nastavením počítače. Brno: Computer 

Press, a. s., 2004 
8. HORÁK Jaroslav: HARDWARE, učebnice pro pokročilé. Brno: Computer Press, a. s., 2007 
9. JONES Edward – JONES M. Jarel: Access 2000 – odpovědi na nejčastější otázky. Praha: Grada 

Publishing, s. r. o., 1999 
10. Kolektív: Univerzálny lexikón umenia, Grafoprint Neubert 1996 
11. KRÁL Mojmír: Microsoft Office OUTLOOCK 2007, rychle hotovo, Brno: Computer Press, a. s., 

2007 
12. KREJČA Aleš: Techniky grafického umenia, Pallas 1992 
13. KRUCZEK Aleš: Microsoft ACEESS 2007, podrobná uživatelská příručka, Brno: Computer Press, 

a. s., 2007 
14. MAGERA Ivo: Excel 2007, jednoduše, Brno: Computer Press, a. s., 2007 
15. NELSON S. Robert: Kritické pojmy dejín umenia, Slovart 2004 
16. PALEČEK M: a kol.: Sklářské praktikum, SNTL 1990 
17. PÍRKOVÁ Kateřina: Microsoft Office WORD 2007, podrobná uživatelská příručka, Brno: 

Computer Press, a. s., 2007 
18. PÍRKOVÁ Kateřina: Microsoft Office WORD 2007, rychle hotovo, Brno: Computer Press, a. s., 

2007 
19. PÍSEK Slavoj: Access 2007, Praha: Grada Publishing a.s., 2007 
20. POKORNÝ Ján: Microsoft EXCEL a práce se vzorci. Brno: UNIS Publishing, s.r.o., 2001 
21. PÓLYA Attila: Práca s tabuľkovými procesormi. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 2004 
22. SCOTT Mueller: Osobní počítač, Hardware – Upgrade – Opravy. Brno: Computer Press, a. s., 

2003 
23. SHINDER Derba Littlejohn: Počítačové sítě, Nepostrádatelná příručka k pochopení síťové teorie, 

implementace a vnítřních funkcií. Brno: Pro Soft Press, a. s., 2003 

 

časopisy (pre žiakov a učiteľov): 

a) PC REVUE. Bratislava: Digital Visions, s. r. o 
b) COPUTER. Brno: Computer Press a.s. 
c) FONT. Praha: Font – Kafka design 
d) FOTO-VIDEO. Praha: Atemi, s.r.o. 
e) DESIGNUM. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu 
f) PHOTOART. Praha: Iron & Steel Group,s.r.o.  
g) PIXEL. Praha: ATLANTIDA Publishing s.r.o. 
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7.2 Didaktická technika 

- Prenosný spätný projektor 
- Počítače – 4 učebne vybavené grafickými programami,  tlačiarne, grafické tablety 
- Kopírovací stroj a skener 
- Fotoaparáty  
- Diaprojektor, 
- Filmový projektor 
- Video a DVD prehrávač 
- E Beam tabuľa 
- Projekčné plátno 
- Uchytávacie lišty 
- Televízor 
- Magnetofón 
- Rozhlasový prijímač 

7.3 Materiálne výučbové prostriedky 

- CD, DVD  

- Grafické programy: Corel Draw 12, Adobe Creative Suite 2,   CAD KEY 

- Odborné filmy a diafilmy 

- Obrazy, tabule,  mapy a schémy konštrukcií  

- Grafický hĺbkotlačový  lis 

- Grafické hĺbkotlačové rydlá 

- Drevorez – sada pomôcok 

- Sada pomôcok na sieťotlač   

- Lekárnička 
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8   PODMIENKY NA REALIZÁCIU VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

      V ŠTUDIJNOM ODBORE 8261 M PROPAGAČNÁ GRAFIKA 

 

Názov a adresa školy 
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, 093 01 
Vranov nad Topľou 

Názov školského vzdelávacieho programu Propagačná grafika 
Kód a názov ŠVP 82 Umenie  a  umeleckoremeselná tvorba 
Kód a názov študijného odboru 8261 M propagačná grafika 
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia 4 roky 
Forma štúdia  denná 

 

Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné podmienky. 
Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných právnych noriem a konkrétne 
požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v študijnom odbore 8261 M propagačná grafika . 
V ŠVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené základné podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho 
programu Propagačná grafika. 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 Stravovacie 
služby, sú nasledovné: 

8.1 Materiálne podmienky 

Teoretické vyučovanie je realizované v priestoroch školy. Normatív vybavenosti  odborných učební 
a tried je v súlade s Normatívom základného vybavenia pracovísk praktického vyučovania pre študijný 
odbor Propagačná grafika.  

Kapacita školy: 

Školský manažment: 
- kancelária riaditeľa školy,   
- kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy TV,  
- kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy PV, 
- kancelária pre sekretariát, 
- kabinet pre výchovnú poradkyňu, 
- sociálne zariadenie. 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 
- zborovňa pre rokovania pedagogickej rady,  
- kabinety  pre učiteľov, 
- sociálne zariadenie.   

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

 

Ďalšie priestory: 
- Hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne 
- Sklady náradia, strojov a zariadení 
- Sklady materiálov, surovín a polotovarov 
- Knižnica 
- Priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť žiakov a zamestnancov školy,  
- Spoločenská miestnosť Oáza 
-  
Makrointeriéry: 
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Školská budova 

Školská jedáleň a kuchyňa (s celodennou prevádzkou) 

Vyučovacie interiéry 

1. Klasické triedy/ - učebne pre teoretické vyučovanie (32) 

2. 7 učebneí výpočtovej techniky, 
3. 6  ateliérov na výuku odborných predmetov a praxe 
4. 2 odborné učebne pre jazykové vzdelávanie 
5. Odborné triedy - učebne pre vyučovanie odborných predmetov   
6. Telocvičňa  

8.2 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 program. 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 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.).  

8.3 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. 
Vzdelávanie a príprava žiakov je organizovaná ako trojročné štúdium.  

 Teoretické príprava sa obmieňa po týždni. Vyučovanie sa začína o 8.00 hod. Organizácia 
školského roka sa riadi podľa pedagogicko-organizačných pokynov v danom školskom roku. 

 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 o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

 Prax sa vyučuje v rozsahu, stanovenom v učebnom pláne, realizuje sa v školských ateliéroch a 
učebniach výpočtovej techniky. Učebne sú vybavené potrebnými učebnými pomôckami 
a grafickým vybavením. Delenie skupín stanovuje platná legislatíva.  
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 Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa Školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom 
výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidla správania sa žiakov na vyučovaní. Obsahuje 
tiež práva a povinnosti žiakov. Školský poriadok je súčasťou Organizačného poriadku školy 
a Pracovného poriadku školy a riadi sa podľa nich. Žiaci sa oboznamujú so Školským poriadkom 
každý rok na prvej vyučovacej hodine prvý deň školského roka a podpisujú v osobitnom zázname 
svojím podpisom jeho rešpektovanie. Táto skutočnosť je zaznamenaná aj v triednych knihách.  

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

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

 Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym predpisom. 
Maturitná skúška sa z písomnej, praktickej a ústnej časti. Praktická skúška sa realizuje formou 
obhajoby umeleckého projektu. Úspešní absolventi získajú maturitné vysvedčenie a vysvedčenie 
o maturitnej skúške.  

 Kurzy nevyhnutné pre výkon povolania  vyplývajúce z kompetencií (profilu) absolventa. Kurz na 
ochranu človeka a prírody sa organizuje  priebežne počas roka skupinovou formou  v 6 – 7 
hodinových celkoch vo všetkých ročníkoch. Telovýchovný výcvikový kurz podľa podmienok  
v regióne  školy   organizovať s náplňou  lyžiarsky   a plavecký kurz  skupinovou formou, 
najlepšie v 1. ročníku. Organizácia exkurzií je súčasťou vyučovania a zameriavajú sa na  
poznávanie nových výrobných technológií, nových materiálov, na výstavy a prezentácie  nových 
výrobkov a technológií. Exkurzie sa konajú v každom ročníku po dva dni (12 – 14 hodín) 
s pedagogickým dozorom  a počtom žiakov v zmysle platných predpisov.  Odborný obsah  
exkurzií  vyplýva z obsahu učebných osnov odboru  štúdia   a plánuje sa v ročných plánoch práce 
školy.  

 Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov,  výchovných 
poradcov, manažmentu školy a jednotlivých  vyučujúcich všeobecnovzdelávacích a odborných 
predmetov, osobnou komunikáciou s rodičmi, prípadne zákonnými zástupcami rodičov. Sú to 
pravidelné,  plánované zasadnutia Rodičovskej rady  a zasadnutia Rady školy, v ktorých sú 
zastúpení  rodičia a  sociálni partneri. Obsahom týchto zasadnutí sú informácie o plánoch 
a dosiahnutých výsledkov školy, riešenie problémových výchovných situácií, organizovanie 
spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií organizovaných školou. 

 Súťaže a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v odbore  na školskej úrovni sa organizuje 
formou 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. 

 Priebežne počas školského roka  sa realizuje v 1. – 3. ročníku ročníkový projekt v rozsahu 5 dní po 
6 vyučovacích hodín v ktorom žiaci sumarizujú praktické a teoretické vedomosti. V tomto projekte 
žiaci teoreticky a prakticky vypracujú svoj návrh na zadanú tému. Súčasťou je prezentácia 
a obhajoba práce pred odbornou komisiou. 

 Na konci prvého ročníka sa žiaci zúčastňujú výtvarného sústrednia (plenéru) v rozsahu 5 dní po 7 
hodín. Vytvorené výtvarné práce sú prezentované pre rodičov a širokú verejnosť na podujatiach 
organizovaných školou. 

 V závere školského roka – v máji žiaci 2. a  3. ročníka absolvujú súvislú odbornú prax v rozsahu 5 
dní po 6 vyučovacích hodín v grafických štúdiách, reklamných agentúrach, tlačiarňach a pod., kde 
žiaci konfrontujú získané  praktické a teoretické vedomosti s praxou, s reálnym pracovným 
prostredím. 

 
 



Školský vzdelávací program odboru  8261 6 propagačná grafika 
Stredná odborná  škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 

8.4 Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

 

           Vytváranie podmienok  bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého 
vyučovacieho procesu, osobitne praxe. 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 praxou. Učitelia, žiaci a rodičia so 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 Školskom poriadku, žiaci ju musia 
poznať a rešpektovať.  

Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného  školenia bezpečnosti práce, dodržiavania osobnej 
hygieny a protipožiarnej ochrane pre žiakov a učiteľov. Žiaci sú s predpismi podrobne oboznámení 
a poučení vždy v úvodných hodinách jednotlivých predmetoch. Obsahom školenia sú predpisy a normy 
používané v odbore propagačná grafika, miesta, na ktorých sú umiestnené lekárničky prvej pomoci, 
vybrané ustanovenia vyhlášky o evidencii úrazoch detí, žiakov a študentov, traumatologického plánu, 
nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pri práci,  o bezpečnej prevádzke a používaní strojov, 
Zákonníka práce, o prácach mladistvých, poskytovaní prvej pomoci, o požiarnom nebezpečenstve 
v organizácii, inštruktáži používania prenosných hasiacich prístrojov a pod.  

Na praxi sa žiaci zoznamujú s návodmi na obsluhu jednotlivých strojov, prístrojov a zariadení 
a prevádzkovými bezpečnostnými predpismi.  
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9 PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-
VZDELÁVACÍMI POTREBAMI V ŠTUDIJNOM ODBORE 8261 M PROPAGAČNÁ 
GRAFIKA  

 
Názov a adresa školy Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, 093 01 

Vranov nad Topľou 
Názov školského vzdelávacieho programu Propagačná grafika 
Kód a názov ŠVP 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba 
Kód a názov študijného odboru 8261 M propagačná grafika 
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia 4 roky 
Forma štúdia  denná 

 

Vzdelávanie žiakov prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a Zákonom o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon), ktoré stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“).  Pri formulovaní požiadaviek na ich 
štúdium sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce, analýzy 
povolania a odborných konzultácii so špecializovanými zamestnancami VUDPAP, pedagogicko – 
psychologických poradní a dorastového lekára.  

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

Štúdium v študijnom odbore 8261 M propagačná grafika vzhľadom k svojím špecifikám nemôže byť 
poskytnuté pre žiakov s mentálnym, zmyslovým a telesným postihnutím, ako aj žiakom s autistickým 
syndrómom, s poruchami psychického a sociálneho vývinu.  Vo všeobecnosti môžu byť prijatí uchádzači 
s dobrým zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

 prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej 
a jemnej motoriky), 

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

 psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby) 
 prognosticky závažnými ochoreniami oka,  
 endokrinnými ochoreniami a imúnnodeficitnými stavmi,  

 Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, v prípade zmenenej 
pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.   

Integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

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

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

2. aspoň jeden zákonný zástupca žiaka (rodič) je dlhodobo nezamestnaný, 
3. najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené 

základné vzdelanie, 
4. neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny, 
5. vyučovací jazyk školy je iný, než jazyk , ktorým hovorí dieťa doma.    

V našich podmienkach školy ide predovšetkým o problémy s rómskym etnikom, so snahami o ich 
integráciu do nášho občianskeho a profesionálneho života. Nielen my, ale aj všetky ďalšie školy hľadajú 
metódy na zníženie negatívneho dopadu dysfunkčných sociálnych podmienok na osobnostný, vzdelávací 
a profesionálny vývin rómskych detí a mládeže, pokusy o zamedzenie ďalšieho prehlbovania sociálnej 
exklúzie tohto etnika s hrozivými následkami, a to so stupňovaním negatívneho stavu vo všetkých 
aspektoch ich života (chudoba, nevzdelanosť, nezamestnanosť, sociálna patológia, zlý zdravotný stav).  
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Častá neúspešnosť rómskych žiakov v bežnom systéme vzdelávania je tiež dôsledkom sociálne 
nerozvinutého/znevýhodneného prostredia, ktoré nedostatočne stimuluje a nevytvára podmienky pre 
rozvoj takých vlastností a schopností, ktoré by ich motivovali k výkonu, pestovali záujem vzdelávať 
sa, pracovať a byť úspešní. U rómskych žiakov absentuje domáca príprava na vyučovanie, rodičia sa 
nezaujímajú o vzdelávanie svojich detí. Vo vyšších ročníkoch základnej školy vzniká priepastný rozdiel 
v školskej výkonnosti medzi nimi a nerómskymi žiakmi, v dôsledku čoho sa rómski žiaci radšej škole 
vyhýbajú, aby neboli priamo konfrontovaní so svojím zlyhaním. 

Veľkým handicapom je tiež nedostatočné ovládanie vyučovacieho jazyka, v dôsledku čoho navštevuje 
mnoho rómskych žiakov špeciálne školy pre mentálne postihnutých, hoci ich intelektový potenciál často 
dáva predpoklady zvládnuť bežnú školu.  

Problémy rómskych žiakov súvisiace s ich školskou podvýkonnosťou, negatívnym postojom ku 
vzdelávaniu možno zhrnúť: 

 nízka socio-kultúrna a vzdelanostná úroveň rodín rómskych žiakov, málokedy majú rodičia vyššie 
vzdelanie ako základné, častá nezamestnanosť rodičov, sociálne dávky často ako jediný zdroj 
obživy, chudoba, deti často nemajú uspokojené základné životné potreby (strava, oblečenie), 
veľmi nízky hygienický štandard rodín, často chýba osvojenie základných hygienických návykov; 

 rozpor medzi hodnotovým systémom v rodinách a hodnotami prezentovanými školou, hodnotová 
nekompatibilita s majoritnou spoločnosťou – neschopnosť prispôsobiť sa školským požiadavkám, 
nevzdelanosť rodičov a nezáujem o vzdelávanie / kvalifikáciu svojich detí, negatívny postoj ku 
vzdelávaniu ako vzor pre ich deti, nespolupracujú so školou, školská neúspešnosť rómskych 
žiakov až zlyhanie, výchovná nezvládnuteľnosť rómskych žiakov v škole („ťažkovychovateľní“), 
záporný postoj žiakov ku škole, ku vzdelávaniu, záškoláctvo, absentérstvo ako dôsledok; 

 v dôsledku hodnotovej špecifičnosti Rómov s dôrazom na aktuálne uspokojovanie svojich 
biologických potrieb, bez schopnosti plánovať, zvyčajne zostávajú nekvalifikovaní a veľmi ťažko 
uplatniteľní na trhu práce; dochádza k medzigeneračnému transferu ich životného štýlu spojeného 
s negatívnym postojom ku vzdelávaniu a k práci a k stupňovaniu ich sociálnej exklúzie. 

         V dôsledku uvedeného väčšina rómskych žiakov po absolvovaní povinnej školskej dochádzky končí 
svoje „celoživotné“ vzdelávanie a len s malou pravdepodobnosťou dosiahne odbornú kvalifikáciu na 
výkon povolania, čo predstavuje vysoké riziko nenájsť uplatnenie na trhu práce. V dospelom veku sa 
z nich stávajú nekvalifikovaní pracovníci s možnosťou vykonávať len pomocnú nekvalifikovanú a slabo 
platenú prácu, bez schopnosti ďalej sa vzdelávať, adaptovať sa na meniace / stupňujúce sa nároky trhu 
práce. Tvoria vlastne základ pre „tvrdé jadro“ dlhodobo nezamestnaných u nás. 

Integrácia Rómov do spoločnosti predstavuje vážny spoločenský problém v mnohých krajinách, nielen na 
Slovensku, riešenie sa hľadá už stáročia.  

Integrácia tejto skupiny žiakov do študijného odboru 8261 6 propagačná grafika musí spĺňať nasledovné 
požiadavky: 

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

 pravidelne budú navštevovať výchovnú poradkyňu a v mimoriadnych prípadoch budú navštevovať 
aj špecializované odborné pracoviská, 

 škola bude intenzívne spolupracovať aj s občianskym združením pre napr. rómsku komunitu, 
odborom sociálnej starostlivosti VÚC (sociálni zamestnanci – kurátori) v prípade žiakov so 
sociálne slabších rodín, azylantov a pod., zamestnávateľmi v regióne, 

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

 škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príležitosti, 

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

 

Integrácia a vzdelávanie nadaných žiakov 
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            Škola vytvára v súlade so svojim 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 odbore 8261 M propagačná grafika 
je žiaduce podchytiť nadaných žiakov a systematicky s nimi pracovať. Pritom nemusí ísť len o podporu 
mimoriadne výtvarne, intelektovo nadaných žiakov, ale aj žiakov nadaných manuálne, prakticky, ktorí 
vynikajú svojimi vedomosťami, zručnosťami, záujmom, kreativitou, výsledkami práce a zaslúžia si 
výnimočnú pedagogicko-psychologickú starostlivosť pri rozvíjaní svojho špecifického nadania. Pre 
mimoriadne nadaných žiakov sme pripravili tieto úpravy: 

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

 v prípade mimoriadnych podmienok a situácii pripravíme individuálne učebné plány a vzdelávací 
program, ktorý by im eventuálne umožnil ukončiť študijný odbor aj skrátenom čase ako je daný 
týmto vzdelávacím programom, 

 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 byť 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 ktoré 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, 

 škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príležitosti, 

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



Školský vzdelávací program odboru  8261 6 propagačná grafika 
Stredná odborná  škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 

10  VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU  

8261 M PROPAGAČNÁ GRAFIKA  

 
Názov a adresa školy Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, 093 01 

Vranov nad Topľou 
Názov školského vzdelávacieho programu Propagačná grafika 
Kód a názov ŠVP 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba 
Kód a názov študijného odboru 8261 M propagačná grafika 
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia 4 roky 
Forma štúdia  denná 

 
 

          Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou 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.  

Skúšanie 

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

Hodnotenie 

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

Hodnotenie žiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, číslom, známkou. V rámci 

hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti žiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá 

budú všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony žiakov budú hodnotené podľa 

stanovených kritérií hodnotenia.   

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy 

nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.  

 

10.1  Pravidlá hodnotenia žiakov 



Školský vzdelávací program odboru  8261 6 propagačná grafika 
Stredná odborná  škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 

         Naša škola si v rámci hodnotenia výkonov svojich žiakov vypracovala Hodnotiaci štandard 

pre študijný odbor 8261 M propagačná grafika. 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:  

12. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 
13. Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 
14. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. 
15. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 
16. Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 
17. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 

a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov 
rôznych činnosti žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby 
s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

18. Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu a špecifiká hodnotenia 
v umeleckých odboroch.  

19. Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne. 
20. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po 

vzájomnej dohode. 
21. Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 
22. 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, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov. 

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

- Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť. 
- Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam. 
- Preukázal presný, výstižný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav. 
- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Si osvojil účinné metódy a formy štúdia. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 
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 Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie praktických 
zručností a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, využívanie získaných teoretických 
vedomostí v praktických činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 
činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie 
poriadku na pracovisku, dodržiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
starostlivosť o životné prostredie, hospodárne využívanie surovín, materiálov a energie. 

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

 Žiak: 

- Si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie. 

- Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, 
samostatnosť a tvorivosť. 

- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udržiaval na 

pracovisku poriadok. 
- Dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie. 
- Hospodárne využíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekážky v práci. 
- Zvládol obsluhu a údržbu laboratórnych zariadení, používaných prístrojov, nástrojov 

a náradia, prekonal prekážky v práci. 

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

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

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

 Žiak: 

- Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 
- Si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu.  
- Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti. 
- Preukázal kvalitu prejavu. 
- Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 
- Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické 

reakcie spoločnosti. 

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

c) Sebahodnotenie kľúčových kompetencií 

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

V dotazníku žiak používa nasledovné vyjadrenia: 

 vždy, celkom samostatne, občas s pomocou, 
 väčšinou, väčšinou samostatne, občas s pomocou, 
 takmer vždy, skoro samostatne, s malou pomocou, 
 niekedy samostatne, niekedy potrebujem pomoc, 
 potrebujem pomoc, pretože potom sa mi darí aj samostatne, 
 zriedka, takmer vždy potrebujem pomoc a radu, 
 zatiaľ sa mi nedarí a pod. 
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Príklady z pripravovaných dotazníkov sú napr.: 

Ako mi ide učenie? 

 Učím sa sústredene a samostatne. 
 Plánujem  a organizujem si vlastné učenie. 
 Vyhľadávam a triedim informácie potrebné k učeniu. 
 Vyhodnocujem výsledky svojej práce. 
 Hľadám rôzne možnosti riešenia problému. 

Ako viem komunikovať? 

 Dodržiavam dané pravidlá komunikácie. 
 Vie počúvať druhých ľudí. 
 Aktívne diskutujem a argumentujem. 
 Používam rôzne druhy neverbálnej komunikácie. 

Ako spolupracuje s druhými? 

 Aktívne pracujem v skupine. 
 Pomáham, podporujem a ocením druhých. 
 Dokážem požiadať o pomoc. 
 Rešpektujem osobnosť druhého. 
 Viem ukončiť prácu v skupine. 

d) Sebahodnotenie vzdelávacích výstupov  

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

Hodnotíme nasledovné: 

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

- Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia 
- Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia. 
- Práce žiakov:  didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, 

projekty, skupinové projekty, prípadové štúdie, 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. 

 Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú 
formulované výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského 
vzdelávacieho programu Stravovacie služby formou maturitnej skúšky. Cieľom maturitnej 
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skúšky je overenie komplexných vedomostí a zručností, ako sú žiaci pripravení používať 
nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností na ktoré sa pripravujú. 
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11 MATURITNÁ SKÚŠKA 

           Podmienkou získania úplného stredného odborného vzdelania na úrovni ISCED 3A je absolvovanie 
maturitnej skúšky v študijných odboroch stredných odborných škôl v zmysle platných predpisov, ktoré  upravujú 
spôsob ukončovania štúdia na stredných školách, ukončovania pomaturitného štúdia, nadstavbového štúdia, 
odbornej prípravy v odborných učilištiach a v učilištiach a ukončovania  prípravy na výkon jednoduchých 
činností v odborných učilištiach.  

Cieľom maturitnej skúšky  (ďalej len „MS“) je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva 
určeného učebnými plánmi, učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi Štátneho vzdelávacieho programu 
a úroveň pripravenosti absolventov na ich uplatnenie sa v povolaní a pre uchádzanie sa o ďalšie vzdelávanie.   

Predmetom MS je preukázať schopnosti žiakov ako: 

a) začleniť nadobudnuté poznatky do systému teoretických a praktických vedomostí, zručností a a 
kompetencií 

b) ovládať kompetencie vyplývajúce z výkonových štandardov a schopnosti ich realizovať v pracovnom 
a mimopracovnom živote, 

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

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

a použiť. 

Maturitná skúška v 4 ročných študijných odboroch stredných odborných škôl sa skladá zo 4 predmetov: 
slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky, praktická časť odbornej zložky. 
 
           Predmetom odbornej zložky maturitnej skúšky je komplexný súbor odborných vyučovacích predmetov. 
V teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa ústne overujú vedomosti žiaka v tomto súbore, prípadne 
aj vo vzťahu k praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. V praktickej časti odbornej zložky maturitnej 
skúšky sa overujú zručnosti žiaka v tomto súbore. 

MS pozostáva z týchto častí: 

 Teoretická časť 
 Praktická časť 

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je celoodborová, komplexná, nie predmetová a jej cieľom je 
overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.  

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky overuje úroveň osvojených zručností žiakov a ich schopnosť 
aplikovať teoretické poznatky pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru.  

11.1 Témy maturitnej skúšky 

MS pozostáva z komplexných tém vytvorených z cieľových požiadaviek vychádzajúcich zo štátneho 
vzdelávacieho programu.   Je zásadným vzdelávacím výstupom absolventov študijných odborov stredných 
odborných škôl, ktorí vykonaním maturitnej skúšky získajú na jednej strane hlavne odbornú kvalifikáciu a 
kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane možnosť ďalšieho vzdelávania. 
Získané maturitné vysvedčenie, vrátane výučného listu na stredných odborných školách s odborným výcvikom, 
potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie.  

Pri teoretickej a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky má žiak využívať a aplikovať vedomostí 
a schopností z rôznych odborných predmetov komplexne, uplatňovať rôzne matematické a  prírodovedné 
hľadiská. Pri skúške sa sleduje nielen jeho schopnosť využívať integrované a aplikačné medzipredmetové 
vzťahy v oblasti všeobecnej a odbornej zložky vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a  to 
z jazykovednej stránky a  správneho uplatňovania odbornej terminológie na základne kriteriálneho hodnotenia 
výkonov. V študijných odboroch s rozšírenou prípravou cudzích jazykov sa overuje aj úroveň cudzojazyčných 
spôsobilostí z hľadiska ich profesijnej použiteľnosti. Takto sa overuje nielen kvalita odbornej prípravy žiakov na 
povolanie, ale aj  ich schopnosti potrebné pre ďalšie štúdium na vysokej škole.  

Štátny vzdelávací program je jedinečným vzdelávacím štandardom,  ktorý určuje súbor požiadaviek na žiaka 
vymedzujúcich stupeň dosiahnutých vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie a špecifikuje to, čo 
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by mal žiak vedieť, dosiahnuť, vykonať a preukázať, aby získal certifikát – maturitné vysvedčenie, požadovanú 
kvalifikáciu alebo postúpil na vyšší stupeň vzdelania.  Vzdelávacie štandardy zahŕňajú výkonové a obsahové 
štandardy. Výkonový štandard je svojím zameraním cieľovou požiadavkou. Je zároveň vstupným a výstupným 
štandardom (vstupné a výstupné požiadavky). Identifikuje merateľnosť vyučovacieho procesu. Popisuje produkt 
výučby, nie jej proces. Dôkazom dosiahnutia tohto štandardu  je objektívne, validné a reliabilné sumatívne 
hodnotenie na základe spoľahlivých meracích prostriedkov, ktorými sa overí dosiahnutie cieľa. Je základňou 
pre  stanovenie maturitných tém ako sumatívneho vzdelávacieho výstupu. 

Skompletizovanie maturitných tém teda znamená identifikáciu sumatívneho vzdelávacieho výstupu.  

Pri tvorbe maturitných tém pre teoretickú a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky by sa mali osvojiť 
a utvrdiť vzťahy medzi štandardmi a kompetenciami. Tieto sú uvedené v prílohovej časti Metodiky pre tvorbu 
Školských vzdelávacích programov.  

Maturitná téma je konkrétny odborný problém alebo problémová situácia komplexného charakteru, ktorý má 
žiak v priebehu maturitnej skúšky riešiť. V odbornej zložke maturitnej skúšky by mala smerovať k napodobeniu 
určitých odborných úloh, činností alebo situácii, ktoré sa uplatňujú na pracovisku v rámci povolania, pre ktoré sa 
žiaci pripravujú.  

Maturitná téma je integratívna. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. Preto sa skladá z podtém.  Ich obsahová 
skladba je koncipovaná tak, aby absolvent mal možnosť preukázať naplnenie všetkých výkonových kritérií 
v danom študijnom odbore. Zásadná profilová časť sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov odvodených 
od vzťahov a súvislostí k profilovým predmetom. V ďalších častiach – aplikačná oblasť – sa uvádzajú všetky 
dôležité väzby a súvislosti doplňujúce profilovú časť podtém tak, aby maturitná téma bola komplexná.  

Každá téma: 

 vychádza z výkonových štandardov pre odborné vzdelávanie (hodnotenie absolútneho výkonu na 
základe kritérií) a zabezpečiť, aby výkonové štandardy uvedené v profile absolventa komplexne 
pokryli všetky témy MS,   

 uplatňuje hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo príbuzných  
 vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť 

odborného vzdelávania na základe obsahových štandardov), 
 umožňuje využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné materiály, 

informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,  
 umožňuje preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané 

počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v téme MS, 
 dodržiava pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, vecný a 

časový  rozsah tém boli pre žiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom stupni vzdelania.  

11.2  Hodnotenie vzdelávacích výstupov založené na výkonových kritériách 

Hodnotenie MS ako sumatívneho vzdelávacieho výstupu je proces skompletizovania a interpretovania údajov 
a dôkazov o výkone žiakov. Špecifikuje, aké dôkazy o výkone žiaka sa majú vytvoriť, ako majú byť 
interpretované výstupné informácie a akým spôsobom sa majú zaznamenať. Je konečným rozhodnutím o výkone 
žiaka a ich cieľom je certifikácia. 

Hodnotenie je jednou z najvýznamnejších činností kontroly vzdelávania, ktorou sa zisťujú a posudzujú výsledky 
vzdelávania.   

Vzdelávacie výstupy  

Predstavujú základ pre kriteriálne hodnotenie vedomostí žiaka. Vymedzenie metód,  prostriedkov a kritérií 
hodnotenia a  by sa malo pripravovať súbežne s formulovaním vzdelávacích výstupov. 

Vzdelávacie výstupy  

 musia odpovedať na otázku čo sa od žiaka očakáva, aby preukázal svoju kompetenciu a úspešne ukončil 
svoje štúdium, 

 musia odpovedať na otázku, ako má žiak vzdelávací výstup zvládnuť. Podtémy pomáhajú usporiadať 
zásadné informácie vo forme výkonov v logickej sekvencii  v rámci danej maturitnej témy, 

 sú pre žiakov jasné a konzistentné, 
 majú odsúhlasenú štruktúru, 
 môžu mať vlastné učebné zdroje (pomôcky, prístroje, modely, odborné tabuľky, vlastné práce, atď.), 
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 predstavujú základ pre kriteriálne hodnotenie vedomostí, zručnosti a kompetencie žiaka. Vymedzenie 
metód a prostriedkov hodnotenia by sa malo pripravovať súbežne s formulovaním vzdelávacích 
výstupov. 

 Výber metódy hodnotenia bude závisieť na tom, ako bude ktorá z nich vhodná na overovanie 
konkrétnych vedomostí, zručností a postojov, ktoré sú špecifikované v kľúčových cieľoch. Či je 
vybraná metóda hodnotenia vhodná pre vzdelávací cieľ, závisí od toho: 

 ako by mala daná požadovaná činnosť/výkon byť preukázaná/ný, 
 aké sú podmienky, v ktorých má daná činnosť/výkon prebiehať, 
 aké sú výkonové štandardy, podľa ktorých by sa mala daná činnosť vykonať. 

 Odporúčaná norma hodnotenia je forma, ktorou sa porovnáva výkon žiaka s výkonmi iných žiakov. Je 
preto dôležité, aby správne nastavený systém hodnotenia monitoroval a zabezpečil na správnom základe 
dodržiavanie smerníc stanovených činností, preskúmal zabezpečenie ich účinnosti a využiteľnosti 
s aspektom na meniace sa potreby užívateľov, priemyselné a obchodné štandardy. 

Presnosť a precíznosť   

 Hoci poznáme pestrú paletu metód hodnotenia, ktoré sa používajú na meranie vedomostí, základným 
bodom je fakt, že každé vykonané meranie musí byť presné a precízne. Používa sa bez ohľadu na to, 
aby sa výsledky vytvorili ako základ pre proces ich zaznamenania alebo pre certifikáciu vedomostí. 
Aby boli presné a precízne, merania musia priniesť platná a spoľahlivé informácie. 

Platnosť – validita 

 Je miera na meranie každého hodnotenia, ktoré má zmysel merať. Kontrola platnosti je zase proces, 
ktorý je kompetentným orgánom schválený a ktorý sa realizuje v inštitúcii zodpovednej za tvorbu 
vzdelávacích programov. Každý systém hodnotenia je platný v rozsahu, v ktorom sa meria to, čo si 
vyžaduje byť zmerané.  

 Za účelom zabezpečiť platnosť hodnotenia je preto nevyhnutné : 

 jasne definovať, čo sa má skúšať, 
 vybrať prijateľné metódy na meranie vedomosti. 

Spoľahlivosť   

 Je miera dôslednosti a zásadovosti, s ktorou sú výsledky akéhokoľvek hodnotenia vysvetlené a popísané. 
Je rovnako dôležité pre účinné hodnotenie.    

 Reliabilita metód hodnotenia  má zabezpečiť, aby: 

 všetci žiaci jasne pochopili, čo sa od nich vyžaduje, 
 podmienky hodnotenia boli známe a dodržiavali sa, 
 všetky výsledky boli založené na odsúhlasených vyznačených schémach a postupoch, 
 hodnotenie zaručovalo obmedzenie účinku pravdepodobných chýb/nepresnosti.   

 

Spravodlivosť 

Učitelia a žiaci musia považovať hodnotiaci systém za primeraný cieľom vzdelávania, prístupu  vzdelávania 
a učebnému plánu. To značí, že systém bude otvorený, ak žiaci budú plne informovaní o cieľoch vzdelávania 
a prípravy, výkonových kritériách a podmienkach hodnotenia. 

Praktičnosť    

Systém hodnotenia musí byť tesne previazaný na podstatné kvalifikačné štandardy, ktoré zabezpečia 
najefektívnejšie využívanie dostupných zdrojov. Ďalšie praktické hľadiská zahŕňajú podiel  času hodnotenia na 
celkovom vzdelávacom čase, ľahké použitie, administratívnu účinnosť a faktory nákladov/výhod. 

 
           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 kritérií. 

11.2.1 Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku 
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Cieľom je preveriť  dosiahnuté výsledky podľa výkonových štandardov - profilu absolventa. 

11.2.2  Kritériá hodnotenia  vzdelávacích výstupov  
 
Rozsah a obsah úloh maturitnej skúšky zahŕňa komplexný učebný obsah  teoretického vyučovania a praktickej 
prípravy. V rámci ŠkVP budú tieto kritériá špecifikované v závislostí na orientácii konkrétneho študijného 
odboru a v súlade s určenou maturitnou témou alebo formou praktickej MS. Odporúčame využiť tieto všeobecné 
kritériá pri hodnotení výkonu žiaka: 
 
Kritériá pre teoretickú časť odbornej zložky MS 

1. porozumenie téme,   
2. správne používanie odbornej terminológie v materinskom a cudzom jazyku, 
3. schopnosť správne analyzovať tému, 
4. vecnosť,  správnosť a komplexnosť odpovede, 
5. schopnosť praktickej aplikácie poznatkov,  
6. prezentácia samostatnej, komplexnej a správnej odpovede, 
7. výraznosť a istota prezentácie, 
8. rutinné zmysluplné využívanie nevyhnutných pomôcok a prostriedkov pri odpovedi, 
9. dôslednosť a zodpovednosť pri vypracovaní témy, 
10. istota pri riešení problémových situácií, javov a problémov, 
11. schopnosť predniesť vlastné riešenie. 

Kritériá pre praktickú časť odbornej zložky MS 

1. pochopenie úlohy, 
2. správne analyzovaná téma, 
3. správne používanie odbornej terminológie, 
4. schopnosť teoretickej aplikácie pri praktickom predvedení úlohy,  
5. samostatnosť pri práci, 
6. správna a efektívna voľba metód pri postupe práce, 
7. správny výber náradia, prístrojov, strojov, zariadení, materiálov, surovín a pod., 
8. efektívna organizácii práce na pracovisku, 
9. dodržiavanie noriem, hygieny a pravidiel bezpečnosti práce, 
10. uplatňovanie zásad  ochrany životného prostredia, 
11. dodržanie bezpečnostných, hygienických a protipožiarnych opatrení, 
12. kvalitný výsledok práce. 

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 chyby 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. 
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 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 ai 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. 
 
Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné 
kritériá: 
 
 

Stupeň 
hodnotenia 

Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatočný Kritériá 
hodnotenia  

Porozumenie 
téme 

Porozumel 
téme dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závažnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
téme 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Používal 
samostatne 

Používal s malou 
pomocou 

Vyžadoval si 
pomoc 

Robil zásadné 
chyby 

Neovládal 

Vecnosť, 
správnosť 
a komplexnosť 
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 

Aplikova
l nepresne,  
s problémami a s 
pomocou 
skúšajúceho 

Aplikoval veľmi 
nepresne, 
s problémami 
a zásadnými 
chybami 

Nedokázal 
aplikovať 
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Pochopenie 
praktickej úlohy 

Porozumel 
úlohe dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závažnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
úlohe 

Voľba postupu  
Zvolil správny 
a efektívny 
postup 

V podstate zvolil 
správny postup 

Zvolil postup s 
problémami 

Zvolil postup 
s problémami a s 
pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil 
správny postup 
ani s pomocou 
skúšajúceho 

Výber 
prístrojov, 
strojov, 
zariadení, 
náradia, 
materiálov, 
surovín 

Zvolil správny 
výber 

V podstate zvolil 
správny výber 

Zvolil výber s 
problémami 

Zvolil výber 
s problémami a s 
pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil 
správny výber  
ani s pomocou 
skúšajúceho 

Organizácia 
práce na 
pracovisku 

Zvolil veľmi 
správnu 
organizáciu 

V podstate zvolil 
dobrú 
organizáciu 

Zvolil 
organizáciu s 
problémami 

Zvolil 
organizáciu 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvládol 
organizáciu 

Kvalita výsledku 
práce 

Pripravil 
kvalitný 
produkt/činnos
ť 

V podstate 
pripravil 
kvalitný 
produkt/činnosť 

Pripravil 
produkt/činnosť 
s nízkou 
kvalitou 

Pripravil 
produkt/činnosť 
s veľmi nízkou 
kvalitou 

Pripravil 
nepodarok 

Dodržiavanie 
BOZP a hygieny 
pri práci 

Dodržal presne 
všetky 
predpisy 

V podstate 
dodržal všetky 
predpisy 

Dodržal 
predpisy 
s veľkými 
problémami 

Dodržal iba 
veľmi málo 
predpisov 

Nedodržiaval 
predpisy 

 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie maturitnej skúšky  

Budú konkretizované v rámci prípravy tém pre maturitné skúšky. Budú v súlade so štandardom, ktorý 
predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík študijného odboru.  

Priestory nevyhnutné na realizáciu MS (vo všeobecnosti)  

1. odborné učebne, 
2. učebne, 
3. laboratória,  
4. reálne pracoviská. 

Povolené pomôcky pri priebehu MS (vo všeobecnosti) 

1. počítač s nutným aplikačným softwarom, prístup na internet, dátové súbory na elektronických nosičoch, 
2. spätný projektor, skener, tlačiareň, elektronické média podľa potreby, 
3. modely, priesvitky, obrazy, 
4. kalkulačka, 
5. odborná literatúra, publikácie, relevantné tabuľky, príručky, právne normy a predpisy, atlasy, dokumenty 

textového a grafického charakteru v tlačenej a elektronickej podobe, 
6. vlastné písomné práce vypracované počas štúdia (ich použitie je podľa rozhodnutia komisie), 
7. nástroje, prístroje, stroje, zariadenia, suroviny, materiál, meradlá, 
8. pracovný odev. 

  

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

Správanie žiaka je klasifikované týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – neuspokojivé 

Žiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto: 

- Prospel s vyznamenaním 
- Prospel veľmi dobre 
- Prospel 
- Neprospel 

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

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

Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.    

 

 

 

Výchovné opatrenia 

Patria sem pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa, výstraha triedneho učiteľa, výstraha riaditeľa školy, 
podmienečné 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 sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci 
rešpektujú doporučenia psychologických vyšetrení žiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení správania 
žiaka. Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na hodnotenie. Uplatňujú také 
formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam žiaka a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj 
a psychiku. Volia taký druh prejavu, v ktorom má žiak predpoklady preukázať lepšie výkon
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