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ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
UČEBNÝ ODBOR: 5371 H sanitár

Školský vzdelávací program bol vypracovaný podľa štátneho vzdelávacieho programu,
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1. ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE
Názov a adresa školy

Stredná zdravotnícka škola- Egészségügyi
Szakközépiskola
53 71 H sanitár

Názov školského vzdelávacieho
programu
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Druh školy
Dátum schválenia ŠkVP
Miesto vydania
Platnosť ŠkVP

ISCED 3C
53 71 H sanitár
stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
3 roky
denná
slovenský, maďarský
štátna
23. máj 2017
Dunajská Streda
23. máj 2017 začínajúc prvým ročníkom

Kontakty pre komunikáciu so školou:
Titul, meno,
priezvisko
PhDr. Eva
Siposová
Mgr. Ildikó
Feketeová

Mgr.Zuzana
Fenešová

Mgr.Terézia
Vasmeraová

Pracovná
pozícia

Telefón

Riaditeľka
školy

+31 552
26 50

Fax

e-mail

Iné

+31 552
szsds@zoznam.sk www.szsds.sk
26 50

Zástupca
riaditeľa
+31 552
pre
26 50
teoretické
vyučovanie
Zástupca
riaditeľa
+31 552
pre
26 50
praktické
vyučovanie
Výchovný
poradca

Zriaďovateľ:
Trnavský samosprávny kraj
Odbor školstva a telesnej kultúry
Starohájska 10
917 01 Trnava
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Názov a adresa školy

Stredná zdravotnícka škola- Egészségügyi
Szakközépiskola
Športová ul. 349/34, 929 01 Dunajská
Streda
53 71 H sanitár

Názov školského vzdelávacieho
programu
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia

ISCED 3C
53 71 H sanitár
stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
3 roky
denná

1.1 Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:

Platnosť
ŠkVP
Dátum
23. máj 2017

Revidovanie ŠkVP
Dátum

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

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre
učebný odbor 53 71 H sanitár vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre trojročný učebný
odbor 53 71 H sanitár. Poslanie školy vyplýva aj komplexnej analýzy školy.
Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na
povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje,
viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stáva otvorenou
inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej
vzdelávacej a spoločenskej činnosti.
Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy
a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích
schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa,
prosocionálnemu správaniu, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať
zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.
Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného
vzdelávania sú zamerané na:
Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:
•

•
•
•
•
•
•

umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu
a voľno časovým aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného
prostredia ako formy prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia
nadaných a talentovaných jedincov,
vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen
v ďalšom vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti,
podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov,
formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu,
vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda
a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia,
poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti
záujmovej činnosti,
poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb.

Cieľ realizovať strategický rozvoj školy s dôrazom na:
a) prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom:
• uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho
učenia, realizáciou medzipredmetovej integrácie, propagáciou a
zavádzaním projektového a programového vyučovania,
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•

•

•
•
•
•
•
•

zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka vytvorením jazykového
laboratória, získania kvalifikovaných učiteľov pre výučbu cudzích jazykov
a zabezpečením dostupných podmienok pre výučbu cudzieho jazyka
v zahraničí,
skvalitniť
výučbu
informačných
a komunikačných
technológií
zabezpečením prednáškovej učebne a softwarového vybavenia,
podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti informačných
technológií,
zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov
v učebnom odbore SAN,
zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby,
rozvíjať špecifické záujmy žiakov,
vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie v
teoretickom a praktickom vyučovaní,
zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej
diagnostiky,
zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.

b) udržanie si výchovno- vzdelávacieho štandardu školy
•
•

udržiavanie si medzinárodného hodnotiaceho štandardu školy (certifikát
IES London)
perspektívne rozšírenie certifikátu o nové vzdelávacie programy

c) posilnené úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj
s cieľom:
•
•
•
•

rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,
pripraviť ľudské zdroje na zmenu obsahu vzdelávania
podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov,
rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých
výsledkov.

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

rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom
- žiakom – rodičom,
rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie
a radosti z úspechov,
vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovohodnotovom prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu
osobnosti žiaka,
odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie,
rasizmu a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv
a slobôd,
viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru,
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•

•
•
•
•
•

zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na
osvojenie si takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom
prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách
Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa,
nadväzovať spoluprácu s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí,
presadzovať zdravý životný štýl,
vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít,
podporovať talenty,
vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania,
podporovať súťaživosť, kreativitu a iniciatívnosť študentov.

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

zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania
a voľno časových aktivít,
podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského
vzdelávacieho programu,
aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích
programov, rozvoja záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovnovzdelávacieho procesu a odborného výcviku,
spolupracovať so zariadeniami, inštitúciami poskytujúcimi zdravotnícke,
opatrovateľské služby,
vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si
vzájomne skúsenosti a poznatky,
rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo
zameranými útvarmi na zabezpečenie potrieb žiakov.

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

zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy,
zrekonštruovať hygienické priestory školy,
zrekonštruovať jedáleň ako viacúčelovú miestnosť,
upraviť vybrané priestory na rozšírenie doplnkových činnosti školy
vzhľadom na realizáciu kurzov pre verejnosť, zabezpečenie školení a iných
vzdelávacích akcií ( Centrum celoživotného vzdelávania)
využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových
finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty,
pravidelne sa starať o úpravu okolia školy.
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3

VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

Študenti prichádzajú na štúdium z hlavne regiónu Žitného ostrova, z okresov DS, KN,
GA, SA, BA, SE.

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Szakközépiskola sa nachádza
v centre mesta Dunajská Streda. Jej poloha umožňuje dostupnosť i mestskou
hromadnou dopravou.
Stredná zdravotnícka škola bola založená v r. 1970, jej poloha, regionálne podmienky,
požiadavky pracovného trhu, úroveň poskytnutia výchovy a vzdelávania a dosiahnuté
výsledky a uplatnenie absolventov v praxi odzrkadľujú jej opodstatnenosť v sieti SOŠ
okresu Dunajská Streda a regiónu Trnavského kraja. Naša škola svojím vzdelávacím
programom pripravuje odborných a kvalifikovaných pracovníkov i pre európsky trh
práce. Študijné programy zdravotnícky asistent a sanitár a krátkodobé študijné
programy sú certifikované európskou vzdelávacou inštitúciou IES London s ratingom
B.
Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme
identifikovali pozitíva a negatíva školy, určili smerovanie vzdelávania, úlohy a ciele,
aby náš výchovno - vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň,
identifikovali sme množstvo zamestnaneckých príležitostí v okrese, regióne, SR a na
pracovnom trhu EÚ.
Absolventi školy sa môžu uplatniť ako zdravotnícki asistenti, sanitári v štátnych
zdravotných zariadeniach, súkromných zdravotníckych zariadeniach, v zdravotníckych
poisťovniach, zariadeniach záchrannej služby-RZP, v odboroch sociálnej starostlivosti,
v ADOS- e, domovoch dôchodcov, sanatóriách a pod. Absolventi majú predpoklady
k štúdiu hlavne na VŠ, univerzitách humanitného zamerania, hl. OSE, všeobecné
lekárstvo, psychológia, sociálna práca a pod.
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Vychádzajúc zo SWOT analýzy:

• Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno – vzdelávacieho procesu
sú :
uplatnenie sa absolventov na trhu práce,
komplexnosť školy a jej poloha ( škola, stravovacie zariadenie, športový areál,
blízkosť výučbových základní odbornej praxe),
kvalita a skúsenosť, kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,
veľmi dobré vybavenie štandardných a odborných učební, modernizácia
techniky vyučovania (využívanie IKT vo výučbe, on- line výučba CUJ,
jazykové laboratórium),
zabezpečenie výcviku praktického vyučovania v kmeňových a zmluvných
výučbových základniach a zmluvných pracoviskách ( mesačná odborná prax)
širokého odborného zamerania,
záujem zamestnávateľov o absolventov študijných odborov – ZA, SAN,
práca s talentovanými žiakmi,
aktívna a rôznorodá mimoškolská činnosť s výsledkami na regionálnej
a celoslovenskej úrovni,
certifikát IES London na aktivované študijné odbory,
Škola priateľská deťom, pozitívna tvorivá atmosféra školy,
možnosti osobného rastu študentov, vytváranie podmienok pre získanie
kvalitného vzdelávania sa so zodpovednosťou za svoj osobný rast.
• Slabou stránkou školy je :
uzavretý systém študijných odborov určovaných MZ SR, neumožnenie ich
rozšírenia na základe požiadaviek praxe,
nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu, resp. rozšírenie priestorov
budovy školy,
nedostatok pedagogických zamestnancov vyučujúcich cudzie jazyky.
• Príležitosti školy signalizujú:
bezproblémové umiestnenie absolventov
v okrese a v regióne Trnava
a Bratislava,
veľmi dobré uplatnenie sa absolventov v zahraničí, absolventi opúšťajú školu
s Europasom, portfóliom,
zosúladenie odbornosti ( kompetencií, zručností a vedomostí) absolventov
s požiadavkami praxe,
celoživotné vzdelávanie, aktivované rekvalifikačné kurzy,
dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi, zdravotníckymi zariadeniami,
celoživotné kompetencie získavané v aktívnej mimoškolskej a charitatívnej
činnosti.
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• Prekážky v rozvoji školy sú :
uzavretá sieť študijných zdravotníckych odborov,
nižšia vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl,
slabšia miera aktívneho učenia sa v škole,
nedostatok finančných prostriedkov na inováciu vzdelávania,
a prevádzku školy.

obnovu

3.1 Charakteristika školy
Na škole, ktorá je 2 – poschodová, členitá, v súčasnosti študuje 11 tried, z toho
v študijnom odbore zdravotnícky asistent denné štúdium 9 tried, štúdium popri
zamestnaní 2 triedy. Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk a maďarský jazyk.
Štúdium prebieha v kmeňových učebniach a odborných učebniach. Na štúdium jazykov
máme jazykovú učebňu a jazykové laboratórium s on- line výučbou cudzích jazykov.
Dve učebne sú špeciálne vybavené na účely výučby informatiky a informačno –
komunikačných technológií. Pre praktickú ošetrovateľskú prípravu máme zriadené 4
odborné, demonštračné učebne, z ktorých jedna má rozšírenú špecializáciu pre
poskytovanie prvej pomoci.
Škola má vlastnú klubovňu, telocvičňu, športové ihrisko, ktorého súčasťou je i antukový
tenisový kurt.
Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory na 1. poschodí. Na tom istom
poschodí je zborovňa.
Všetky kmeňové učebne sú napojené na centrálny integrovaný televízny systém. Škola
má pomerne dobre vybavenú školskú knižnicu, v ktorej začína prebiehať i výučba
predmetov etická a estetická výchova. Na prízemí školy sú šatne študentov. Hygienické
zariadenia sú na každom poschodí. Majetok školy, budova je chránená integrovaným
bezpečnostným systémom , napojeným na bezpečnostnú službu.
V popoludňajších a večerných hodinách prebieha v učebniach štúdium popri zamestnaní
a výučba cudzích jazykov Jazykovej školy. Plánujeme zriadiť Stredisko celoživotného
vzdelávania vo vyčlenených, dobre vybavených priestoroch, zrekonštruovať prístupovú
komunikáciu do školy, vyriešiť vlastné vykurovanie budovy školy.
Výučbové základne praktického vyučovania sú blízko školy, najvýznamnejšie sa
nachádzajú v Nemocnici s poliklinikou Dunajská Streda. Škola má v nej vyčlenené
vlastné priestory a praktické vyučovanie prebieha na základných oddeleniach
nemocnice.
Študenti majú zabezpečené stravovanie v susednej škole.
Ubytovanie študentov školy je zmluvne zabezpečené v DM SOU stavebné Dunajská
Streda.
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Na škole vyvíja pravidelnú, veľmi dobrú činnosť Rada školy. Zodpovedá za kvalitu
a organizáciu celého výchovno – vzdelávacieho procesu. Rada študentov zastupuje
záujmy študentov na našej škole, organizuje školské aktivity a vytvára podmienky pre
dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a študentmi.

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

informatika – internet

•

stolný tenis

•

loptové hry

•

konverzácia v nemeckom jazyku

•

informácia, komunikácia a propagácia

•

prvá pomoc

•

aerobic

•

krúžok mladých umelcov

•

pomoc súťažiacim recitátorom

Súťaže:
•

Študent roka

•

Recitačná súťaž – Mihálya Tompu

•

Poskytovanie prvej pomoci

•

Olympiáda v ANJ, v NEJ

•

Poznaj slovenskú reč

•

Mladý Európan

•

Olympiáda ľudských práv

•

SOČ
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•

Biblická súťaž

•

Naj, naj...- vzdelanostná školská súťaž

•

Odborné súťaže zručnosti – 1. – 3. ročníky

Športovo – turistické súťaže
•

Školské kolo v stolnom tenise- dievčatá, chlapci, jednotlivci, družstvá

•

Lyžiarsky kurz

•

Volejbalový školský turnaj

Exkurzie
•

Literárno – historická exkurzia – Bratislava, Devín

•

Odborná exkurzia – zdravotnícke a sociálne zariadenia v SR, MR a Rakúsku

•

Veľtrh vzdelávania – Bratislava

Spoločenské a kultúrne podujatia
•

Deň školy

•

Návšteva divadelných predstavení v Bratislave

•

Deň otvorených dverí

•

Burza starých kníh

•

Rozlúčka štvrtákov so školou

•

Stužková slávnosť

Charitatívne a dobrovoľnícke aktivity
•

Deň narcisov

•

Týždeň modrého gombíka

•

Škola priateľská deťom – aktivity UNICEF

Mediálna propagácia
•

Prezentácia školy na ZŠ

•

Prezentácia školy na Okresnej burze SŠ okresu Dunajská Streda

•

Propagácia školy na billboardoch
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•

Aktualizácia web stránky – www.szsds.sk

•

Príspevky do regionálnej tlače a DSTV

Besedy a pracovné stretnutia
•

Workshopy, besedy a tematické semináre počas Dňa školy

•

Ako sa správne učiť

•

Ako ďalej na VŠ a univerzitu ( interaktívne zamestnanie)

•

Nepriaznivé dôsledky fajčenia a alkoholu; Kto je gambler? ( prednášky)

•

Súčasný stav zamestnanosti v okrese Dunajská Streda ( v spolupráci s OUPSC
a zamestnávateľmi)

Všetky aktivity sa budú realizovať pedagogickými zamestnancami školy, žiakmi
a sociálnymi partnermi. Aktivity sú určené predovšetkým žiakom, učiteľom, rodičom,
zamestnávateľom a širokej verejnosti. Vítame všetky ďalšie návrhy a možnosti na
aktivizáciu práce školy.
3.2 Charakteristika pedagogického zboru
Stabilizovaný pedagogický zbor tvorí 28 učiteľov, z ktorých niektorí pracujú na
čiastočný pracovný úväzok. Škola má aj 10 externých učiteľov, predovšetkým na
vzdelávanie klinických predmetov a jazykové vzdelávanie. Všetci interní učitelia
spĺňajú požiadavky odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Vedenie školy má okrem
odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti
školského manažmentu.
Výchovnú činnosť školy skvalitňuje práca výchovnej poradkyne, plán výchovného
poradcu je súčasťou Ročného plánu školy, pre študentov je zabezpečené aj
psychologické poradenstvo.
Mimoškolské aktivity realizujú a zabezpečujú okrem pedagogických zamestnancov
školy aj zástupcovia zamestnávateľov, zdravotnícki pracovníci – formou prednášok,
exkurzií, krúžkovej činnosti. Aktivity realizujú podľa záujmu žiakov.
3.3 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy
• Podrobný a konkrétny plán ĎVPZ je súčasťou Ročného plánu školy.
Manažment školy považuje za prioritné zabezpečenie úloh:
• príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií,
hlavne jazykových spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT,
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• príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho
programu,
• motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie,
vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti,
• zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov,
spôsobilostí pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu
a pod,
• príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií,
napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie,
knihovník atď.,
• príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre
rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba
štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti
v dobiehajúcich ročníkoch), atď.,
• príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi
prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod.,
• zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti z pedagogickej
a riadiacej praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických
zamestnancov,
• sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných
a metodických informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému,
• príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.

3.4 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy
Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovnovzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude využívať
štandardné spôsoby hodnotenia: formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie
použijeme na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. Sumatívne hodnotenie
použijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly by sa mal zameriavať hlavne na
celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na dodržiavanie školských
vzdelávacích programov, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií, na
zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým
vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením
sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie
didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na činnosť výchovnej
poradkyne, činnosť úseku HTÚ, upratovačiek a údržbára školníka.
Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy použijeme tieto
metódy:
• Pozorovanie (hospitácie)
• Rozhovor
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• Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické
testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov
na vyšší stupeň školy a pod.)
• Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho
vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
• Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy
• Vnútorný systém kontroly a hodnotenia vychádza z platného vnútorného
predpisu
• Hodnotenie učiteľov žiakmi
3.5 Dlhodobé projekty
Projekčná činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie projektov rôznych
časových dĺžok a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti na
možnostiach a danom učive. Naša škola dlhodobo využíva možnosti rozvojových
projektov MŠ SR:
•
•

Infovek
Otvorená škola

Výstupy z týchto projektov prispievajú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu
a k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov.
Škola sa zapojila aj do projektov financovaných z ESF „Národný projekt ďalšieho
vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných
školách“.

Škola realizuje dva projekty MŠ SR
- Jazykové laboratórium a on – line vyučovanie CUJ
- Grafické systémy v odbornom vzdelávaní
V rámci priamej projektovej činnosti žiakov sa študenti 3. ročníka zapájajú do 1- ročnej
študentskej odbornej činnosti. Výstupom aktivít, dosiahnutých vzdelávacích
a mimoškolských výstupov, je portfólio každého absolventa.
3.6 Medzinárodná spolupráca
Škola uzatvorí v nasledujúcich troch rokoch partnerstvá a bude spolupracovať so
školami obdobného typu v ČR, MR, Rakúsku, Poľsku a Anglicku. Cieľom tejto
spolupráce bude:
•
•

Podieľať sa na spoločných projektoch, ktoré by zabezpečili efektívny transfer
poznatkov a skúseností.
Posilniť a skvalitniť jazykovú prípravu žiakov (konverzačnú, odbornú).
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•
•
•
•
•

Posilniť a skvalitniť odbornú prípravu žiakov (transfer inovácií).
Umožniť výmenné odborné pobyty.
Spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl.
Nadväzovať kontakty v rámci kariérového rastu.
Prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu.

3.7 Spolupráca so sociálnymi partnermi
Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou.
Predovšetkým sa zameriava na pravidelnú komunikáciu so svojimi klientmi - študentmi,
ich rodičmi a zamestnávateľmi. Spolupracuje s neziskovými organizáciami a mestskou
samosprávou.
Spolupráca s rodičmi
Rodičia sú členmi Rady školy a Združenia rodičov školy. Všetci sú informovaní
o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach a konzultáciách s vyučujúcimi.
Študijné výsledky sú zaznamenané v študijnom preukaze. Rodičia sú zároveň
informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom
web. stránky školy alebo priamo e-mailom. Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu
s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany
rodičovskej verejnosti. Jednou z hlavných úloh školy bude otvorenie spolupráce
s rodičmi na školskom vzdelávacom programe. Rodičia sa zúčastňujú podujatí
organizovaných školou ( ples školy, stužková slávnosť, exkurzie, školské výlety).
Zamestnávatelia
Škola aktívne spolupracuje s kmeňovými a zmluvnými zamestnaneckými
organizáciami. Spolupráca je zameraná hlavne na poskytovanie odborného výcviku,
materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, tematické
prednášky, súťaže a pracovné stretnutia s manažmentom organizácií. Zástupcovia
zamestnávateľov aktívne pôsobia v rámci odborného výcviku. Väčšina zamestnávateľov
zamestnáva aj našich absolventov.
Iní partneri
Škola aktívne spolupracuje s neziskovými organizáciami – napr. Slniečko n.o., Liga
proti rakovine, UNICEF Slovensko pridelil v r. 2007 / 2008 našej škole názov – Škola
priateľská deťom. Aktívna je spolupráca so Slovenským Červeným krížom. Úrad
práce, rodiny a sociálnych vecí spolupracuje so školou v oblasti zamestnanosti
absolventov, kariérneho poradenstva.
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4. ÚVOD DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
Odborné vzdelávanie a príprava smeruje k získaniu kľúčových, všeobecných a
odborných kompetencií, ku komplexnejším a prakticky zameraným vedomostiam a
zručnostiam, ktoré umožnia rozvoj a celkový úspech jednotlivcov na základe vlastnej
aktivity, sebauvedomenia a spolupráce nielen v známych situáciách, javoch a
problémoch, ale aj v nových podmienkach ich riešenia a aplikácie.
4.1 Funkcia štátneho vzdelávacieho programu
Štátny vzdelávací program /ŠVP/ pre odborné vzdelávanie a prípravu /OVP/ vymedzuje
požiadavky štátu o zameraní, obsahu a výsledkoch OVP pre daný zdravotnícky študijný
odbor.
ŠVP je:
a) štátom vydaný kurikulárny dokument, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy
a vzdelávania a záväzné požiadavky na vzdelávanie na danom stupni vzdelania
pre daný zdravotnícky študijný odbor – vzdelávacie výstupy, ktoré musí žiak po
ukončení štúdia dosiahnuť a preukázať,
b) záväzný dokument, ktorý sú školy povinné rešpektovať a rozpracovať do svojich
školských vzdelávacích programov,
c) otvorený kurikulárny dokument, ktorý sa bude podľa potrieb a požiadaviek
inovovať.
ŠVP je postavený na týchto princípoch:
a) znížený dôraz na obsah vzdelávania, zvýšenie dôrazu na požadované
kompetencie a výsledky vzdelávania,
b) podpora autonómie a zodpovednosti škôl, pluralitného vzdelávacieho prostredia
a vytvorenia konkurenčného prostredia medzi školami,
c) rozvoj individuality každého jednotlivca,
d) dôraz na požadované kľúčové kompetencie pre výkon povolania,
e) akcent na cieľovú kvalitu osobnosti žiaka ako potenciálneho zamestnanca,
f) podpora zvýšenia kvality a efektivity vzdelávania vo vzťahu k rešpektovaniu
vzdelávacích potrieb, študijných predpokladov, reálnych vzdelávacích
podmienok, špecifických potrieb trhu práce v regiónoch škôl, dosiahnutých
výsledkov práce školy, umožnenie rýchlych a potrebných inovácií, zlepšenie
pedagogického a sociálneho prostredia,
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g) posilnenie odbornej a pedagogickej zodpovednosti a autonómie učiteľov,
h) záväzný podklad pre tvorbu školských vzdelávacích programov.
Cieľom ŠVP je:
a) pripraviť žiakov na úspešný a zmysluplný osobný, občiansky a
pracovný život,
b) usilovať o lepšie uplatnenie absolventov škôl na trhu práce,
c) pripraviť absolventov na ďalšie vzdelávanie.
ŠVP pre odborné vzdelávane v danom zdravotníckom študijnom odbore vydáva a
zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po prerokovaní so
zamestnávateľmi, zriaďovateľmi škôl a stavovskou organizáciou podľa vecnej
pôsobnosti k príslušnému študijnému odboru - Slovenskou komorou medicínskotechnických pracovníkov.
4.2 Štruktúra štátneho vzdelávacieho programu
ŠVP v súlade so školským zákonom stanovuje:
a) názov vzdelávacieho programu,
b) ciele výchovy a vzdelávania v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
c) profil absolventa vo vzťahu k požiadavkám zamestnávateľov – kvalifikačné
požiadavky, t. j. vzdelávacie výstupy,
d) vzdelávacie oblasti,
e) vzdelávacie štandardy,
f) charakteristiku odboru vzdelávania, jeho dĺžku, formu výchovy a vzdelávania,
vyučovací jazyk, stupeň vzdelania pre danú skupinu študijných alebo učebných
odborov, ktorý sa dosiahne absolvovaním vzdelávacieho programu alebo jeho
ucelenej časti,
g) podmienky prijímania uchádzača na štúdium,
h) formy praktického vyučovania,
i) rámcové učebné plány,
j) pedagogicko-organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých
k) formách výchovy a vzdelávania,
l) spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o
získanom vzdelaní,
m) povinné personálne zabezpečenie,
n) povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výučby,
o) podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a
vzdelávaní,
p) osobitosti a podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami,
q) zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov.
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5 CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť žiakovi v súlade so školským zákonom:
a) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych
spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných
technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom
jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti prírodných vied a
technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske
kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie,
b)ovládať aspoň jeden cudzí jazyk a vedieť ich používať
c) naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia
a vedieť ich riešiť,
d)rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti,
aktuálne poznatky a pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim
vzdelávaním lebo na trhu práce,
e) posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným
hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k
materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,
f) získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám
ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
g)pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia
a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi,
národnostnými a etnickými skupinami náboženskej tolerancie,
h)naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať,
pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť,
i) naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje
zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské
etické hodnoty,
j) získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.

6 ZÁKLADNÉ PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠTÁTNEHO
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
Pre vzdelávanie v súlade s týmto ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné
podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú základné požiadavky všeobecne
záväzných právnych predpisov, normatívov materiálno-technického a priestorového
vybavenia škôl, vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v danom odbore
vzdelávania. Iba ucelený, vzájomne sa podmieňujúci komplex požiadaviek umožní
vytvoriť optimálne vzdelávacie prostredie.
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6.1 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách
vzdelávania
Výchova a vzdelávanie sa v zdravotníckom odbore vzdelávania 5371 H sanitár
organizuje dennou formou štúdia alebo externou formou štúdia.
Externá forma štúdia sa uskutočňuje len ako večerná. Večerné vzdelávanie je
organizované pravidelne niekoľkokrát v týždni v rozsahu 10 až 15 hodín týždenne.
Vzdelávací program je z hľadiska jeho použitia pre cieľové skupiny vzdelávacej
sústavy Slovenskej republiky určený pre:
•
absolventov nižšieho stredného odborného vzdelania, formou denného
trojročného štúdia
•
absolventov minimálne so stredným odborným vzdelaním, formou
externého večerného jednoročného štúdia
Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných zdravotníckych školách sú
exkurzie a kurzy, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho
programu; súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných zdravotníckych
školách môže byť aj školský výlet.
Vzdelávacie aktivity je možné organizovať vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach
alebo v inom vzdelávacom zariadení, ktoré určí škola.
6.2 Formy praktického vyučovania
Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy v
stredných zdravotníckych školách. Hlavnými formami praktického vyučovania na
stupni vzdelania: stredné odborné vzdelanie pre zdravotnícky učebný odbor sú:
praktické cvičenia v laboratórnych podmienkach (v odborných učebniach) v škole a
odborná prax t. j. odborná klinická prax vykonávaná priebežne na výučbových
zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Na cvičeniach a
odbornej klinickej praxi sa žiaci delia do skupín najmä s ohľadom na bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov.
6.3 Spôsob a podmienky priebehu a ukončovania vzdelávania na stredných
zdravotníckych školách, vydávanie dokladu o získanom vzdelaní
Úspešným absolvovaním školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza z tohto
štátneho vzdelávacieho programu, môže žiak získať: stredné odborné vzdelanie, ak
úspešne ukončil posledný ročník najmenej trojročného a najviac štvorročného
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole.
Odborné vzdelávanie a príprava sa ukončuje záverečnou skúškou.
22

Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí, zručností a kompetencií žiakov v
rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi tohto štátneho vzdelávacieho
programu. Záverečná skúška sa člení na písomnú, praktickú a ústnu časť. Záverečná
skúška sa koná v riadnom alebo mimoriadnom skúšobnom období v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Záverečná skúška sa koná pred skúšobnou
komisiou. Klasifikácia žiaka na záverečnej skúške je vyjadrená stupňom prospechu
alebo percentom úspešnosti. Celkové hodnotenie záverečnej skúšky vychádza z
klasifikácie jej písomnej, praktickej a ústnej časti. Dokladom o získanom vzdelaní je
vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je
výučný list.
6.4 Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výučby
V ŠVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené základné podmienky na realizáciu
školského vzdelávacieho programu a je úlohou školy, aby tieto podmienky nielen
akceptovala, ale ich podrobnejšie konkretizovala vo vlastnom ŠkVP podľa potrieb a
požiadaviek konkrétneho učebného odboru, aktuálnych cieľov a reálnych možností.
Povinnosťou škôl je dodržať a splniť normatív priestorovej, materiálnej a prístrojovej
vybavenosti pre tie učebné odbory, pre ktoré bol schválený MZ SR.
Všeobecné požiadavky a podmienky, podľa ktorých sa bude poskytovať tento
vzdelávací program, sú nasledovné:
Optimálne podmienky, podľa ktorých sa bude poskytovať tento vzdelávací program,
sú nasledovné:
a) Zabezpečenie prevádzky školy
1.
Školský manažment:
kancelária riaditeľa školy, kancelárie pre zástupcov riaditeľa školy, kancelária pre
ekonomický úsek, príručný sklad s odkladacím priestorom, sociálne zariadenie,
zasadačka
2.
Pedagogickí zamestnanci školy:
zborovňa pre rokovania pedagogickej rady, kabinety pre učiteľov
3.
Nepedagogickí zamestnanci školy:
kancelárie pre sekretariát, ekonómov a správcu, priestory pre obslužný personál
(údržba, upratovanie, vodiča a pod.), príručný sklad s odkladacím priestorom, archív
4.

Hygienické priestory, sociálne zariadenia, šatne

5.

Sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky

6.

Knižnica
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b) Makrointeriéry
1.
2.
3.
4.

Školská budova vrátane telocvične
Školský dvor
Internát (môže byť zabezpečený zmluvne)
Školská jedáleň a kuchyňa (môže byť zabezpečená zmluvne)

c)
1.

4.

Vyučovacie interiéry
Klasické triedy - učebne pre teoretické vyučovanie vybavené didaktickou
technikou
Učebňa informatiky
Odborné učebne pre teoretické a praktické vyučovanie vybavené didaktickou
technikou a pomôckami:
odborná učebňa pre predmet: anatómia a fyziológia, v ktorej sa vyučuje aj
predmet zdravoveda
odborná učebňa pre predmet: prvá pomoc
špeciálne odborné učebne pre výučbu predmetov: sanitárstvo a sanitárske
činnosti – príručná miestnosť na prezliekanie a sociálne zariadenie
príručný sklad
Telocvičňa

d)

Vyučovacie exteriéry

2.
3.
-

Školské ihrisko
e)
Zmluvné pracoviská
Podmienky praktického vyučovania – odbornej klinickej praxe v zdravotníckych
zariadeniach sú jednoznačne písomne dohodnuté na základe dohody uzatvorenej podľa
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z.z., ktorou sa
ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení s každým
výučbovým zdravotníckym zariadením a v súlade s Výnosom Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č.09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o
minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické
vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších
predpisov. Pri výučbe v odbornej učebni a na výučbovom pracovisku zdravotníckeho
zariadenia sú nutné osobné ochranné pracovné prostriedky ( odev a obuv), ktoré
poskytuje škola.
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Normatív minimálneho materiálno–technického vybavenia odbornej učebne pre
predmet: anatómia a fyziológia, v ktorej sa vyučuje aj predmet zdravoveda
Vybavenie

Minimálny počet pre jednu učebňu

Anatomicko - fyziologické zobrazenia
všetkých sústav, schémy

cca 20 ks

Trojrozmerné modely anatomických
štruktúr, orgánov a ich funkcií

cca 20 ks

Softvér pre výučbu ANF cez interaktívnu
tabuľu

1

Prezentačná technika –dataprojektor,

po 1 ks

notebook, plátno, vizualizér
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Normatív minimálneho materiálno–technického vybavenia 1 odbornej učebne
pre predmet: prvá pomoc v škole

Počet

Zostava pomôcok

1 ks

figurína dospelého na
kardiopulmonálnu resuscitáciu
s možnosťou elektronickej
kontroly s počítačovým
vyhodnotením priebehu
kardiopulmonálnej
resuscitácie v tlačenej forme

1 ks

figurína dojčaťa na
kardiopulmonálnu resuscitáciu

1 ks

figurína na nácvik uvoľnenia
cudzieho telesa z dýchacích
ciest určenú na nácvik
spriechodnenia dýchacích ciest
úderom do chrbta a stlačením
brucha pri dusení sa cudzím
telesom
celotelová figurína s
traumatickými poraneniami;
táto sa nevyžaduje, ak figurína
dospelého na
kardiopulmonálnu resuscitáciu
má vymeniteľné časti, ktoré
obsahujú aj traumatické
poranenia
vybavená lekárnička

1 ks

pre
každú
skupinu
pre
každého
žiaka,
podľa
potreby
2 ks

obväzový materiál- všetky
druhy, dlahy, dezinfekčné
pomôcky

Spotrebný
materiál
zdravotnícky
materiál a pomôcky
na precvičovanie
poskytovania prvej
pomoci
postihnutému v
simulovaných
podmienkach pre
každého žiaka
odborná
literatúra týkajúcu
sa poskytovania
prvej pomoci pre
každého žiaka
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odborná literatúra
týkajúcu sa
poskytovania prvej
pomoci pre
každého žiaka

didaktická technika
najmenej na úrovni
dátového
projektoru s
počítačom

jednorázový
materiál

nosidlá, deky

Iné

Normatív minimálneho materiálno–technického vybavenia 1 odbornej učebne
pre predmet: sanitárske činnosti
Počet

Zostava pomôcok

1+1
pre každého
žiaka

Základné vybavenie
učebne, katedra + stolička,
lavice, stoličky, tabuľa,
skriňa na pomôcky

1 súprava
pomôcok
pre 1
skupinu

Vybavenie nemocničnej
postele-matrac, vankúš,
paplón, posteľná bielizeň,
pomocné zariadenia
postele -hrazdička,
uzdička, rebríček,
popruhy, zábrany,
podložka na čítanie,
jedálenský stolík ,nočný
stolík, stolička, vozík na
znečistenú bielizeň,
štandardná posteľ,
špeciálna posteľ, detská
posteľ, model dospelej
figuríny
Súbor pomôcok k
základnému hygienickému
filtru u dospelého
pacienta- lavór, umývacie
vrecúška, uteráky, mydlo,
gumové podložky, hrebeň,
fén, šampón na vlasy,
manikúra, jednorázové
podložky, jednorázové
plienky, osobná bielizeň,
zubná kefka, zubná pasta,
pohár, model dospelej
figuríny
Pomôcky na
vyprázdňovanie-močová
fľaša, podložná misa,
pohár na moč, zberné
vrecko na moč, nádoba na
zber moču
Súbor pomôcok na čistenie
pomôcok -dezinfekčné
prostriedky, čistiace
prostriedky, stolík s
čistiacimi prostriedkami,
nádoba na pracovný

1 súprava
pomôcok
pre 1
skupinu

1 súprava
pomôcok
pre 1
skupinu
1 súprava
pomôcok
pre 1
skupinu

Spotrebný
materiál
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Iné

odborná literatúra,
audiovizuálne
pomôcky

jednorázové
pomôcky,
rukavice

odborná literatúra,
audiovizuálne
pomôcky

zberné vrecká na
moč

jednorázové
pomôcky,
dezinfekčné
prostriedky

odborná literatúra,
audiovizuálne
pomôcky

1 súprava
pomôcok
pre 1
skupinu
1 súprava
pomôcok
pre 1
skupinu
1 ks

roztok, odmerný valec,
odmerka, vedrá, podnos na
odkvapkávanie umytých
pomôcok, pomôcky z
jednotlivých druhov
materiálov, kefy, špongie,
handry, ochranný odev na
dezinfekciu, rukavice,
rúška na tvár, emitné
misky, obaly na sterilný
materiál
Pomôcky na podávanie
jedla-jedálenská súprava,
príbory, slamky, poháre,
podložky na ochranu
odevov, jedálenský stolík,
pomôcky na hygienu rúk
Súbor pomôcok na
obväzovú techniku jednotlivé druhy
obväzového materiálu
Prezentačná technika –
dataprojektor, notebook,
plátno, vizualizér

jednorázový
materiál

odborná literatúra,
audiovizuálne
pomôcky

Spotrebný
obväzový materiál

odborná literatúra,
audiovizuálne
pomôcky
didaktická technika
najmenej na úrovni
dátového projektoru
s počítačom

6.5 Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove
a vzdelávaní
Vytváranie podmienok bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého
vyučovacieho procesu, osobitne praktického vyučovania t.j. praktické cvičenia v
laboratórnych podmienkach a odbornej klinickej praxe - praxe vo výučbových
zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Postupuje sa podľa
platných predpisov, nariadení, vyhlášok a pod.
Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a ochrana pred požiarom je
neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania. V priestoroch
určených na vyučovanie žiakov je potrebné utvoriť podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce. Je
nevyhnutné preukázateľne poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a
dodržiavanie týchto predpisov vyžadovať.
V priestoroch určených na praktické vyučovanie je potrebné podľa platných
technických predpisov vytvoriť podmienky na bezpečnú prácu, dôkladne a jasne
oboznámiť žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
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s hygienickými predpismi, s technickými predpismi a technickými normami,
s predpísanými technologickými postupmi, s pravidlami bezpečnej obsluhy
technických zariadení, používaním ochranných prostriedkov a dodržiavanie týchto
predpisov kontrolovať a vyžadovať.
Pracovná činnosť v zdravotníckom učebnom odbore si vyžaduje stále a priame
vedenie odborného učiteľa alebo zodpovednej osoby s príslušnou odbornou
spôsobilosťou podľa osobitného predpisu pod vedením, ktorej sa praktické vyučovanie
vykonáva - nácvik a upevňovania odborných činností.
V priebehu praktických činností sa musia používať predpísané ochranné pracovné
prostriedky a pomôcky v bezchybnom stave.
Odborná klinická prax v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych
služieb prebieha v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov rovnako ako aj z
hľadiska zdravotníckej etiky, ochrany zdravia pacientov/klientov a hygieny v
skupinách s počtom žiakov najviac 6, podľa charakteru činností.

6. 6 Personálne podmienky
Personálne zabezpečenie odborného vzdelávania
Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných
predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program musí byť v súlade s platnými
predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon
zložitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických činností sa riadi platnými
predpismi. Pedagogickí zamestnanci musia zabezpečiť súlad všetkých vzdelávacích a
výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom učebnom 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.
Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej
legislatívy, rámcového učebného plánu a učebného plánu pre odbornú zložku
vzdelávania štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie obsahu
vzdelávania je východiskom pre tvorbu učebných plánov v školských vzdelávacích
programoch. Stanovené vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty hodín sú záväzné,
ich dodržanie v školských vzdelávacích programoch musí byť preukázateľné.
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Kvalifikačné požiadavky na učiteľov profilujúcich odborných predmetov v
študijnom odbore 5371 H sanitár
Vyučovacie predmety

Kvalifikačné požiadavky
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v
príslušnom študijnom odbore,
doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
a minimálne 2
roky odbornej praxe
– ošetrovateľstvo; starostlivosť o chorých
– pedagogika; starostlivosť o chorých
– psychológia; všeobecná pedagogika s
predchádzajúcim ukončením študijného
odboru na SZŠ; učiteľstvo odborných
predmetov na SZŠ;
– ošetrovateľstvo a rehabilitácia; [ďalej
len „ošetrovateľstvo“]
– všeobecné lekárstvo
– „ošetrovateľstvo“ s vykonaním
rigoróznej skúšky alebo s prvou
atestáciou
- „ošetrovateľstvo“

Sanitárstvo
Sanitárske činnosti – praktické cvičenia,
Odborná klinická prax

Zdravoveda

Prvá pomoc

6.7 Učebné zdroje
6.7.1 Odborná literatúra
VYUČOVACÍ
NÁZOV
PREDMET
UČEBNICE
zdravoveda
Zdravoveda pre
sanitárov
sanitárstvo
sanitárstvocvičenia
prvá pomoc
Prvá pomoc

7.7.2 Didaktická technika
1.
2.
3.
4.

Prenosný dátový projektor
Počítače, tlačiareň
Kopírovací stroj a skener
Video a DVD prehrávač
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AUTOR

ROK VYDANIA

Prochotský,
Kubicová

Osveta 2010

Hrabovský, J.,
Dvořáček, I.

Osveta 1991

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Projekčné plátno
Flipchart
Uchytávacie lišty
Televízor
Magnetofón
Rozhlasový prijímač

6.7.3 Materiálne výučbové prostriedky
1.
CD, DVD
2.
Odborné filmy a diafilmy
3.
Softwerové programy určené pre prácu v odbore, ktoré sú priebežne
aktualizované
4.
Obrazy, tabule, mapy a schémy konštrukcií
5.
Vybavenie odborných učební podľa normatívu podľa ŠVP
6.
Spotrebný zdravotnícky a iný materiál
7.
Anatomicko-fyziologické a iné modely

7. OSOBITOSTI A PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO
ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Špecifické poruchy učenia

Žiaci zo sociálne znevýhodneného
prostredia /SZP/

Záleží od individuálneho prípadu, od typu
poruchy a úrovne jej kompenzácie. Vzhľadom
na nároky učebného odboru sanitár a na
študijné predpoklady žiakov, treba zvážiť ich
vhodnosť pre žiakov s dyslexiou, dysgrafiou a
dyskalkúliou. Vhodnosť učebných odborov pre
žiakov so špecifickými vývinovými poruchami
učenia treba konzultovať so školskými
zariadeniami výchovného poradenstva a
prevencie.
V spolupráci školy s územnou samosprávou a
ÚPSVaR možno získať pre žiakov príspevok na
školské pomôcky, na cestovné, ubytovanie,
stravovanie.
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8. CHARAKTERISTIKA ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
UČEBNÉHO ODBORU: 5371 H SANITÁR
8.1 Popis vzdelávacieho programu
Vzdelávací program je určený pre učebný odbor: 5371 H sanitár
Štátny vzdelávací program pre učebný odbor sanitár má poskytnúť základný rámec,
pravidlá a požiadavky pre tvorbu školských vzdelávacích programov. ŠVP neslúži na
priame vyučovanie, ale je iba podkladom, spolu s legislatívou, pre tvorbu školských
vzdelávacích programov.
Učebný odbor sanitár pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí
samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, kúpeľných
zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.
Zdravotnícke povolanie sanitára si vyžaduje základné odborné vedomosti a
spôsobilosti a kladie nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať
nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity,
vyhodnotiť svoju prácu. Obsah vzdelania je koncipovaný tak, aby žiaci zvládli
všeobecné a odborné poznatky a zručnosti na požadovanej profesionálnej úrovni
nevyhnutné na získanie stredného vzdelania(sekundárneho) a odbornej spôsobilosti na
výkon zdravotníckeho povolania: sanitár Tomu zodpovedá štruktúra a obsah odbornej
zložky vzdelávania vrátane odbornej praxe. Dominantnú zložku odbornej prípravy
tvoria predmety teoretického a praktického zamerania, najmä zdravoveda, sanitárstvo,
prvá pomoc a odborná klinická prax - sanitárske činnosti. Tieto predmety prehlbujú
vzťah medzi teoretickými vedomosťami a praktickým osvojovaním si profesionálnych
zručností.
V teoreticko-praktickej príprave v triedach, laboratóriách, špecializovaných odborných
učebniach žiaci získajú základné poznatky, vždy však v súvise s ich praktickou
aplikáciou a praktickým využitím. Vedomosti žiakov získané v teoretickom vyučovaní
slúžia predovšetkým na zdôvodnenie praktických činností a postupov.
Na odbornej klinickej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú základné odborné
zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením odborných učiteľov alebo
odborníkov z praxe s príslušnou odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu.
Odbornú prípravu umocňuje absolvovanie odborných exkurzií na špecializovaných
pracoviskách.
Vzdelávací program je z hľadiska jeho použitia pre cieľové skupiny vzdelávacej
sústavy Slovenskej republiky určený pre:
• absolventov nižšieho stredného odborného vzdelania, formou denného
trojročného štúdia
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• absolventov minimálne so stredným odborným vzdelaním, formou
externého večerného jednoročného štúdia
Podmienky prijatia ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné
školy.
Absolventi tohto vzdelávacieho programu získajú stredné odborné vzdelanie.
Výstupným dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške s
doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.
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8.2 Základné údaje pre stredné odborné vzdelanie
Učebný odbor:
Forma výchovy a vzdelávania:

5371 H sanitár
1.Denná, pre absolventov nižšieho stredného
odborného vzdelania (nižšie sekundárne)
2.Externá večerná, pre absolventov minimálne
so
stredným odborným vzdelaním (sekundárne)
Dĺžka štúdia:
1. 1. tri roky
2. 2. jeden rok
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk
maďarský jazyk
Nevyhnutne vstupné požiadavky na 1.
Nižšie stredné odborné vzdelanie(nižšie
štúdium:
sekundárne) a splnenie podmienok
prijímacieho konania
2.Minimálne stredné odborné vzdelanie
(sekundárne) a splnenie podmienok
prijímacieho konania
Podmienky na prijatie do učebného
Do učebného odboru sanitár môžu byť prijatí
odboru:
uchádzači, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť
na prácu v odbore. Vyjadrenie lekára o
zdravotnom stave uchádzača musí byť
pripojené k prihláške. Profilové predmety na
prijímacie skúšky:
– slovenský jazyk a literatúra
– prírodopis/biológia
Spôsob ukončenia štúdia:
Záverečná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania a o
Vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou
získanej kvalifikácii:
a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný
list.
Absolvent v zmysle nariadenia vlády č.
513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov
a ich skratiek viažucich sa na odbornú
spôsobilosť na výkon zdravotníckeho
povolania je oprávnený používať profesijný
titul "sanitár", ktorý používa osoba odborne
spôsobilá na výkon odborných pracovných
činností v zdravotníckom povolaní sanitár
Poskytnutý stupeň vzdelania:
Stredné odborné vzdelanie (sekundárne)
Možnosti pracovného uplatnenia
Sanitár je zdravotnícky pracovník, ktorý sa
absolventa:
uplatní najmä v zdravotníckych zariadeniach,
zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a
zariadeniach sociálnych služieb.
Možnosti ďalšieho štúdia:
Vzdelávacie programy úplného stredného
odborného štúdia.
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov podľa platnej legislatívy MZ SR
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8.3 Požiadavky zdravotnej spôsobilosti na uchádzača
Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav
posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre dospelých. Do učebného odboru
sanitár môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť k výkonu
zdravotníckeho povolania vrátane opatrení pre pracovníkov vykonávajúcich
epidemiologicky závažnú činnosť podľa právnych predpisov MZ SR.
Do učebného odboru sanitár nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne,
zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú
narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa,
autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.

9 PROFIL ABSOLVENTA
9.1 Celková charakteristika absolventa
Učebný odbor sanitár pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí
samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, v
zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb.
Zdravotnícke povolanie sanitára si vyžaduje základné odborné vedomosti a
spôsobilosti a kladie nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať
nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity,
vyhodnotiť svoju prácu.
Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti
starostlivosti o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie, so
zameraním najmä na preddezinfekciu, dezinfekciu a sterilizáciu. Absolventi ovládajú
základný hygienický filter u dospelého pacienta. Absolventi ovládajú príslušnú
techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy. Absolventi sú pripravení na
výkon sanitárskych činností na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch,
v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, patologickoanatomických oddeleniach, oddeleniach centrálnej sterilizácie, v sádrovni, v
zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb.
V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie.
Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent mohol ďalej
pokračovať v stredoškolskom vzdelávaní na strednej zdravotníckej škole, najmä v
študijnom odbore zdravotnícky asistent a tak získať úplné stredné odborné vzdelanie
ukončené maturitnou skúškou.
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Absolvent učebného odboru je pripravený:
- samostatne vykonávať starostlivosti o pomôcky, zdravotnícky materiál a
starostlivosť o prostredie pacienta
- vykonávať základný hygienický filter u dospelého pacienta
- ovládať príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy
- vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných
traktoch, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach,
anatomicko-patologických oddeleniach, v centrálnej sterilizácii, sádrovni, v
zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb
- poskytovať odbornú prvú pomoc
Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môže pracovať
samostatne vo vybraných činnostiach a v tíme.
Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami:
9.2 Kľúčové kompetencie
Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni
vzdelania smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné
predpoklady. Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností,
postojov, hodnotovej orientácie a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek
potrebuje na svoje osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a
sociálne začlenenie, k tomu, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných a
životných situáciách počas celého svojho života. Kľúčové kompetencie ako výkonové
štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom výchovných a
vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia buď na úrovni školy, odboru
vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu. V súlade so Spoločným európskym
rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie ŠVP vymedzil
nasledovné kľúčové kompetencie:
a)

Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností,
postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé
a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného
života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným
podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským normám,
sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a
postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a
poznávania.
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Absolvent má:
- reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
- porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady,
vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje,
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a
potreby,
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné
technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti
založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života,
sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného
vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržiavania potrebnej
základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností.
Od žiaka sa vyžaduje efektívne používanie materinského a cudzieho jazyka v
hovorenej a písanej podobe,, disponovanie čitateľskou a matematickou gramotnosťou,
prehodnocovanie základných zručností a sebarealizácia.
Absolvent má:
- správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
- vyjadrovať sa 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,
- overovať a interpretovať získané údaje,
- pracovať s elektronickou poštou,
- pracovať so základnými informačnými a komunikačnými technológiami.
c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových
typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj
pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci
musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne
vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí,
sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a
situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.
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Absolvent má:
- prejaviť empatiu a sebareflexiu,
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,
- pozitívne motivovať seba a druhých,
- stanoviť priority cieľov,
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre
ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú
schopní určené kompetencie zvládnuť,
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,
- konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých,
- uzatvárať jasné dohody,
- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,
- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a
zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu
konečného optimálneho riešenia,
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,
- samostatne pracovať v menšom kolektíve,
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a
osobnostnom raste,
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti
posudzovať návrhy druhých,
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať
osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k
druhým.
9.3 Odborné kompetencie
a) Požadované vedomosti
Absolvent má:
- ovládať základné poznatky z organizácie zdravotnej a sociálnej starostlivosti,
- ovládať a používať odbornú terminológiu odboru,
- ovládať základné princípy zdravotníckej etiky,
- ovládať stručné poznatky zo zdravovedy, sanitárstva a prvej pomoci
- ovládať poznatky základov hygieny a epidemiológie,
- ovládať poznatky zo starostlivosti o pomôcky a prostredie vo všetkých úsekoch
svojej pôsobnosti,
- ovládať poznatky o základných a pomocných zdravotníckych materiáloch, o
základnom vybavení zdravotníckych zariadení a zariadení poskytujúcich
sociálne služby, o jeho údržbe a najmä o spôsobe dezinfekcie a sterilizácie,
- ovládať poznatky o organizácii práce sanitára na všetkých úsekoch svojej
pôsobnosti: na lôžkových oddeleniach, v laboratóriách, v lekárenskej službe,
na transfúznom oddelení, na patologicko-anatomickom oddelení, v centrálnej
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-

sterilizácii, v detských zariadeniach, v operačných traktoch, v sádrovni, v
dopravnej zdravotnej službe a v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov
ovládať zásady transportu pacienta na vyšetrenia podľa pokynov nadriadeného
zdravotníckeho pracovníka
ovládať poznatky zo základného hygienického filtra dospelého pacienta,
ovládať základné poznatky o diétach a podávaní stravy dospelým pacientom
popísať a vysvetliť technické základy zloženia prístrojov a zariadení
používaných v odbore a ich funkciu,
ovládať zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany
životného prostredia,

b) Požadované zručnosti
Absolvent vie:
- zvoliť najefektívnejší postup pri vykonávaní sanitárskych činností,
- vykonávať základnú starostlivosť o pomôcky, o posteľ pacienta a prostredie,
- vykonávať dezinfekciu a sterilizáciu,
- vykonávať základný hygienický filter u dospelého pacienta
- podieľať sa na starostlivosti o vyprázdňovanie pacienta
- transportovať biologický materiál do príslušných laboratórií,
- transportovať pacienta na vyšetrenia na základe pokynov nadriadeného
zdravotníckeho pracovníka
- aplikovať základy hygieny práce
- obsluhovať prístroje a zariadenia používané v odbore, vykonávať ošetrovanie a
údržbu prístrojov a zariadení používaných v odbore,
- postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,
ochrany životného prostredia,
- postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a
zariadeniami,
- vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché
problémové situácie,
- dodržiavať normy, parametre kvality služieb,
- využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh.
- poskytovať prvú pomoc podľa svojich odborných schopností a zabezpečiť
ďalšiu odbornú pomoc,
- profesionálne komunikovať.

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti
Absolvent sa vyznačuje:
- empatiou, altruizmom,
- trpezlivosťou, diskrétnosťou, taktnou komunikáciou,
- kreativitou, spoľahlivosťou,
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- dôslednosťou, samostatnosťou a presnosťou,
- schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou.
- dodržiavaním zásad ochrany osobných údajov pacientov
10 UČEBNÉ PLÁNY ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
10.1 Rámcový učebný plán
Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným
vzdelávaním a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán je východiskom pre
spracovanie konkrétnych učebných plánov pre všeobecnú zložku vzdelávania
školských vzdelávacích programov, v ktorých budú vzdelávacie oblasti rozpracované
do učebných osnov vyučovacích predmetov alebo modulov. Počty vyučovacích hodín
pre jednotlivé vzdelávacie oblasti predstavujú nevyhnutné minimum. V školských
vzdelávacích programoch sa môžu rozšíriť podľa potrieb odborov a zámerov školy z
kapacity disponibilných hodín.
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10.2 Rámcový učebný plán pre 3 – ročnú dennú formu, učebný odbor: 5371 H
sanitár
Cieľové zložky
vzdelávania

Všeobecné vzdelávanie
Odborné vzdelávanie
Disponibilné hodiny
CELKOM
Kategórie a názvy
vzdelávacích oblastí
VŠEOBECNÉ
VZDELÁVANIE
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
prvý cudzí jazyk
Človek a hodnoty
etická výchova/náboženská
výchova
Človek a spoločnosť
dejepis občianska náuka
Človek a príroda
fyzika
chémia
biológia
Matematika a práca s
informáciami
matematika
informatika
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova
ODBORNÉ
VZDELÁVANIE
Teoretické vzdelávanie
a praktická príprava
zdravoveda
sanitárstvo (cvičenia)
prvá pomoc
Odborná klinická prax
sanitárske činnosti
Disponibilné hodiny
SPOLU
Účelové kurzy/učivo

Počet týždenných
vyučovacích hodín vo
vzdelávacom programe
za
štúdium
22
66
11
99

Minimálny celkový počet
hodín za štúdium

Minimálny počet
týždenných vyučovacích
hodín vo vzdelávacom
programe za štúdium
22

Minimálny celkový počet
hodín za štúdium

11,5

368

1

32

1

32

1

32

4,5

144

3

96

66

2112

18

576

9
8(5
1
48
48
11
99

288
256
32
1536
1536
352
3168
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704
2112
352
3168

704

Kurz pohybových aktivít v prírode
Kurz na ochranu života a zdravia
Účelové cvičenia
Účelový kurz podľa výberu
Záverečná skúška
Minimálny počet týždenných hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín)
10. 3 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre všeobecné vzdelávanie:
a) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je
minimálne 33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 99
hodín, maximálne 105 hodín. Výučba v učebných odboroch sa realizuje v 1. a 2.
ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 3. 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 ap. a v poslednom ročníku na absolvovanie
záverečnej skúšky.
b) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia, podmienok školy v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
c) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
d) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa v učebných odboroch realizuje s
dotáciou minimálne v rozsahu 1,5 vyučovacích hodín v 1. ročníku, minimálne v
rozsahu 1 vyučovacej hodiny v 2. a 3. ročníku.
e) Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský,
španielsky, taliansky. Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky.
Výučba prvého cudzieho jazyka sa v učebných odboroch realizuje minimálne v
rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 1., 2. ročníku a 2 týždenných
vyučovacích hodín v 3. ročníku. Druhý cudzí jazyk sa môže vyučovať ako
voliteľný predmet z časovej dotácie disponibilných hodín minimálne v rozsahu 2
týždenných vyučovacích hodín v ročníku.
f) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ sú predmety náboženská
výchova v alternatíve s etickou 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 občianska náuka
a dejepis.
h) Na cirkevných školách je povinnou súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a
hodnoty“ predmet náboženstvo (podľa konfesie zriaďovateľa). Predmet etická
výchova môže škola vyučovať v rámci voliteľných predmetov. Súčasťou
vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet občianska náuka.
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i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety fyzika, chémia a
biológia, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia. Vyberie sa z
predmetov podľa ich účelu v danom odbore štúdia.
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 v učebných odboroch realizuje s dotáciou
minimálne 2 hodín týždenne za celé štúdium.
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 do maximálne dvojhodinových celkov.
l) 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.
m) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
n) 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 delia 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 na
praktických cvičeniach v škole je najviac desať žiakov a na odbornej klinickej
praxi v zdravotníckom zariadení najviac 6 žiakov v súlade so všeobecne
záväzným právnym predpisom.
o) 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 podľa návrhu predmetových
komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade. 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.
p) Účelové kurzy sa môžu realizovať v rámci časovej rezervy v školskom roku
q) 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 druhom 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. Uskutočňuje sa jedno v
každom ročníku štúdia, 6 hodín v teréne. Kurz pohybových aktivít v prírode sa
koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15
vyučovacích hodín. Organizuje sa jeden v 1. ročníku štúdia.
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10.4 Učebný plán pre 3-ročnú dennú formu pre triedy s vyučovacím jazykom
slovenským

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE
Jazyk a komunikácia
• slovenský jazyk a literatúra
• cudzí jazyk
Človek a hodnoty
• etická výchova/náboženská výchova
• etiketa a estetika
Človek a spoločnosť
• dejepis
• občianska náuka
Človek a príroda
• fyzika
• chémia
• biológia
Matematika a práca s informáciami
• matematika
• informatika

1.ročník

2.ročník

3.ročník

Spolu

2
3

1
3

1
2

4
8

1

1
1

1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

2
1

2
1

2
1

6
3

1

1

1

3

3
3 (2)
1

3
3 (2)
1

4
2 (1)

10
8 (5)
2

Odborná klinická prax
• sanitárske činnosti

12

18

18

48

SPOLU

33

33

33

99

Zdravie a pohyb
• telesná a športová výchova
ODBORNÉ VZDELÁVANIE
Teoretické vzdelávanie a praktická príprava
• zdravoveda
•sanitárstvo (cvičenia)
• prvá pomoc
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10.5 Učebný plán pre 3-ročnú dennú formu pre triedy s vyučovacím jazykom
maďarským

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE
Jazyk a komunikácia
• slovenský jazyk a slovenská literatúra
• maďarský jazyk a literatúra
• cudzí jazyk
Človek a hodnoty
• etická výchova/náboženská výchova
• etiketa a estetika
Človek a spoločnosť
• dejepis
• občianska náuka
Človek a príroda
• fyzika
• chémia
• biológia
Matematika a práca s informáciami
• matematika
• informatika

1.ročník

2.ročník

3.ročník

Spolu

2
2
3

1
1
3

1
1
2

4
4
8

1

1
1

1

1
1

1
1
1/-/1
1

0,5
0,5
1

2
1

2

2

6
1

1

1

1

3

3
3 (2)

3
3 (2)
1

4
2 (1)

10
8 (5)
1

Odborná klinická prax
• sanitárske činnosti

12

18

18

48

SPOLU

33

33

33

99

Zdravie a pohyb
• telesná a športová výchova
ODBORNÉ VZDELÁVANIE
Teoretické vzdelávanie a praktická príprava
• zdravoveda
•sanitárstvo (cvičenia)
• prvá pomoc
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10.6 Rámcový učebný plán pre 1 – ročnú externú večernú formu -učebný odbor:
5371 H sanitár
Cieľové zložky
vzdelávania
Všeobecné vzdelávanie
Odborné vzdelávanie
CELKOM

Počet týždenných
vyučovacích hodín vo
vzdelávacom programe
za štúdium
15
15

ODBORNÉ VZDELÁVANIE
Teoretické vzdelávanie a praktická
príprava
•zdravoveda
•sanitárstvo (cvičenia)
•prvá pomoc
Odborná klinická prax
•
sanitárske činnosti na
lôžkových pracoviskách interného
oddelenia,
chirurgického oddelenia,
geriatrického oddelenia, detské
oddelenie, psychiatrické oddelenia a
zariadenia sociálnych služieb
•
exkurzie napr.: kúpeľné
zariadenia, transfúzna služba, lekáreň
a iné.
SPOLU
Záverečná skúška

Minimálny celkový počet
hodín za štúdium
480
480

15
7

480
224

2
4(2)
1(1)
8

64
128
32
256

15

480

10. 7 Poznámky k učebnému plánu pre odborné vzdelávanie:
a) Predmety odbornej zložky vzdelávania uvedené v učebnom pláne sú povinné pre
všetky formy vzdelávania v učebnom odbore.
b)Obsah učebných osnov predmetov odbornej zložky vzdelávania je záväzný pre
všetky formy vzdelávania v učebnom odbore.
c) Riaditeľ školy na základe odporúčania predmetovej komisie schvaľuje v rámci
hodinovej dotácie v učebných osnovách predmetov odbornej zložky
vzdelávania, ktoré sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu najviac 30 %
nú úpravu učebného obsahu na inováciu a na zabezpečenie regionálnych a
aktuálnych potrieb, ktoré vyznačí v ŠkVP.
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d)Praktická príprava sa realizuje podľa platnej legislatívy. Pre kvalitnú realizáciu
vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných
praktických zručností a činností formou cvičení v laboratórnych podmienkach
(v odborných učebniach, laboratóriách a pod.) a odbornej klinickej praxe v
zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Na cvičeniach
a odbornej praxi sa žiaci delia do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných
predpisov nasledovne: na cvičeniach v laboratórnych podmienkach (v
odborných učebniach, laboratóriách a pod.) je počet žiakov v skupine najviac
10. Na odbornej klinickej praxi je počet žiakov v skupine najviac 6.
e) Počet žiakov na jedného učiteľa sa riadi všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

11 VZDELÁVACIE OBLASTI
11.1

Všeobecné vzdelávanie

11.2 Odborné vzdelávanie
Prehľad vzdelávacích oblastí:
1.
Teoretické vzdelávanie a praktická príprava
2.
Odborná klinická prax
11.3 Vzdelávacie štandardy odborného vzdelávania
Jednou z výrazných zmien, ktoré sú súčasťou nového procesu vzdelávania je
dôslednejšie zameranie na výstup zo vzdelávania. Dôležité je, aby bol jasne
sformulovaný výstup a zdôvodnené zaradenie obsahu vzdelávania. Je to štruktúrovaný
popis spôsobilostí. Vzdelávanie je vtedy úspešné, ak vieme, k akým cieľom podľa
požiadaviek majú žiaci dospieť. Preto sa v Štátnom vzdelávacom programe kladie
dôraz na formulovanie požiadaviek na výstup z témy, z ročníka alebo celého stupňa
podľa charakteru predmetu.
Vzdelávací štandard sa skladá z dvoch častí: obsahový štandard a výkonový
štandard. Obsahová časť vzdelávacieho štandardu určuje minimálny obsah
vzdelávania. Jeho hlavným cieľom je zjednocovať, koordinovať resp. zabezpečovať
kompatibilitu minimálneho obsahu vzdelávania na všetkých školách. Obsahovú časť
tvorí učivo, ktoré je všetkými žiakmi osvojiteľné. Učivo je formulované v štyroch
kategóriách: faktuálne poznatky – základný prvok poznania, ktorý žiaci musia vedieť,
aby boli oboznámení s určitou disciplínou poznania, alebo aby v nej mohli riešiť
vedné problémy; konceptuálne poznatky – vzájomné vzťahy medzi poznatkami;
procedurálne poznatky – ako niečo urobiť, metódy skúmania; metakognitívne
poznatky – kognície vo všeobecnosti. Výkonová časť je formulácia výkonov, ktorá
určuje, na akej úrovni má žiak dané minimálne učivo ovládať a čo má vykonať.
Výkonový štandard je formulovaný v podobe operacionalizovaných cieľov, to
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znamená je uvádzaný aktívnymi slovesami, ktoré zároveň vyjadrujú úroveň osvojenia.
Jednotlivé úrovne výstupov sú zamerané na kompetencie – to znamená kombináciu
vedomostí, zručností a schopností. Jednotlivé úrovne sledujú rozvíjanie poznávacích
schopností: spoznať alebo znovu vybaviť si informácie z dlhodobej pamäte,
porozumieť a konštruovať, aplikovať, analyzovať, vyhodnocovať a schopnosť tvoriť.
Je požiadavkou na výstup zo stupňa vzdelania a zároveň požiadavkou na vstup pri
ďalšom stupni vzdelania. Popisuje produkt výučby, nie proces. Obsah a požiadavky na
výstup zo vzdelania nie sú postačujúce na záverečnú skúšku. Požiadavky na záverečnú
skúšku sú uvedené v Katalógu cieľových požiadaviek.
11.2.1 Teoretické vzdelávanie a praktická príprava
Charakteristika vzdelávacej oblasti
V teoretickej príprave je pozornosť zameraná na osvojenie si základných vedomostí z
vybraných zdravotníckych odborov. Žiak získava poznatky o základoch organizácie
zdravotnej starostlivosti, zariadeniach poskytujúcich sociálnu starostlivosť. V obsahu
vzdelávania sú zaradené poznatky z anatómie, fyziológie, patológie, prvej pomoci,
zdravovedy vybraných systémov a základov zdravotníckej etiky. Žiak získava
základné vedomosti z oblasti sanitárskych činností na lôžkových oddeleniach, v
laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznom oddelení, na patologickoanatomických oddeleniach, v centrálnej sterilizácii, v detských zariadeniach, na
operačných oddeleniach, v sádrovni , v dopravnej zdravotnej službe, zariadeniach
sociálnych služieb a v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov, so zameraním
najmä na preddezinfekciu, mechanickú očistu, dezinfekciu a sterilizáciu, starostlivosť
o pomôcky, zdravotnícky materiál, nemocničné postele a bielizeň a základný
hygienický filter. Zároveň sa oboznamuje s požiadavkami na bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci.
Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto
vzdelávacej oblasti, musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať
učivo predpísané obsahovými štandardmi.
PREHĽAD VÝKONOVÝCH ŠTANDARDOV
Absolvent má:
a) ovládať a používať odbornú terminológiu odboru,
b)popísať a vysvetliť základy anatómie a fyziológie a patológie človeka,
c) reprodukovať základné poznatky o vybraných systémových ochoreniach,
d)vysvetliť otázky vzniku civilizačných porúch zdravia a princípy primárnej a
sekundárnej prevencie,
e) popísať zásady správnej výživy a zdravého životného štýlu,
f) definovať teoretické základy prvej pomoci pri úrazoch a náhlych stavoch,
g)ovládať základy zdravotníckej etiky,
h)popísať špecifiká mentálneho, fyzického vývinu osobnosti v jednotlivých
etapách,
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i) charakterizovať prácu sanitára na jednotlivých úsekoch zdravotnej starostlivosti,
zariadeniach sociálnych služieb, v zariadeniach prírodných liečebných
kúpeľov,,
j) popísať hlavné zásady a postupy preddezinfekcie, mechanickej očisty,
dezinfekcie a sterilizácie,
k)popísať hlavné zásady a postupy starostlivosti o pomôcky, zdravotnícky
materiál, nemocničnej postele a bielizeň,
l) popísať spoluprácu pri vykonávaní základného hygienického filtra u dospelého
pacienta,
m) popísať hlavné zásady a postupy pri fyziologickom vyprázdňovaní pacienta,
n)popísať úlohy sanitára pri doprovode pacienta na vyšetrenia na základe pokynov
nadriadeného zdravotníckeho pracovníka,
o)ovládať základné poznatky o diétach a podávaní stravy dospelým pacientom,
p)vymedziť základné sanitárske činnosti na lôžkových oddeleniach, v
laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznom oddelení, na patologickoanatomickom oddelení, v centrálnej sterilizácii, v detských zariadeniach, na
operačných traktoch, v sadrovni v dopravnej zdravotnej službe, zariadeniach
poskytujúcich sociálne služby a v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov,
q)opísať a vysvetliť technické základy zloženia prístrojov a zariadení používaných
v odbore a ich funkciu,
r) reprodukovať zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
ochrany životného prostredia,
s) ovládať základné poznatky z oblasti pracovného a občianskeho práva,
t) rozoznať možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s
príslušným odborom.
11.2.2 Odborná klinická prax
Charakteristika vzdelávacej oblasti
Praktickú prípravu zabezpečujú cvičenia a odborná klinická prax. Sú zamerané na
osvojenie, upevnenie a rozvíjanie praktických zručností a návykov, utváranie
odborných postojov a názorov, vzťahu žiakov k odboru štúdia, utváranie vzťahu
žiakov k plneniu pracovných povinností a pocitu zodpovednosti za zverených ľudí,
hodnoty a výsledky svojej činnosti.
Odborná klinická prax sa uskutočňuje v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach
sociálnych služieb. Pri vyučovaní treba rešpektovať liečebný a prevádzkový režim na
oddelení.
Žiaci absolvujú odbornú klinickú prax na výučbovom pracovisku zdravotníckeho
zariadenia podľa jeho podmienok.
V každom ročníku a na každom pracovisku je úvod do výučby spoločný, jeho
obsahom je organizačná a metodická príprava žiakov na vyučovanie v prirodzených
podmienkach a zoznámenie sa so zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
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Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto
vzdelávacej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať
učivo predpísané obsahovými štandardmi.
PREHĽAD VÝKONOVÝCH ŚTANDARDOV
Absolvent vie:
a) zvoliť najefektívnejší postup pri vykonávaní sanitárskych činností
b)vykonať základnú dezinfekciu a starostlivosť o prostredie,
c) vykonávať základný hygienický filter u dospelého pacienta ,
d)podkladať podložné misy a močové fľaše
e) vykonávať starostlivosť o nemocničnú posteľ,
f) spolupracovať pri podávaní stravy dospelým pacientom,
g)transportovať pacienta na vyšetrenia na základe pokynov nadriadeného
zdravotníckeho pracovníka
h)manipulovať v zmysle bezpečnosti a ochrany zdravia s bielizňou, pomôckami a
zdravotníckym materiálom,
i) vykonávať pracovné činnosti sanitára na jednotlivých úsekoch zdravotnej
starostlivosti a sociálnych služieb, kúpeľných zariadeniach, v laboratóriách, v
lekárenskej službe, na transfúznom oddelení, na patologicko – anatomickom
oddelení, na oddelení centrálnej sterilizácie, v detských zariadeniach, na
operačných oddeleniach, v sádrovni a v dopravnej zdravotnej službe, v
zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební
j) obsluhovať prístroje a zariadenia používané v odbore,
k)vykonávať ošetrovanie prístrojov a zariadení používaných v odbore,
l) primerane a taktne komunikovať v pracovnom tíme,
m) poskytnúť prvú pomoc pri ochoreniach, úrazoch a poraneniach,
n)postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,
ochrany životného prostredia
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Študijný odbor:

sanitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Predmet slovenský jazyk a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti jazyk a
komunikácia je jedným z kľúčových všeobecnovzdelávacích predmetov, ktorého
obsahovú časť tvoria dve rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajúce zložky – jazyk a
literatúra. Podstatou predmetu je viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej kultúrnej
pestrosti nielen v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí.
Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali dospieť k chápaniu
odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí. Jazyková zložka predmetu
sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi,
pričom primárne sa kladie dôraz na vnímanie jazyka ako potenciálneho zdroja osobného
a kultúrneho obohatenia človeka. Do popredia sa vo vyučovaní jazyka dostáva analýza a
interpretácia textov/prejavov a tvorba vlastných textov/prejavov, ktoré budú
zodpovedať konkrétnej komunikačnej situácii. Kvalitné ovládanie materinského jazyka
treba považovať za východisko lepších študijných výsledkov žiakov a ich schopnosti
uplatniť sa na trhu práce a v súkromnom živote.
Literárna zložka kladie dôraz na rozvoj čítania ako estetického osvojovania umeleckého
textu a postupné rozvíjanie čitateľských schopností smerujúcich od analýzy umeleckého
textu ku schopnosti hodnotiť prečítaný text.
CIELE PREDMETU:
VŠEOBECNÉ CIELE PREDMETU
Žiak
•
nadobúda a rozvíja pozitívny vzťah k materinskému jazyku a pochopí jeho
potenciálne zdroje pre svoje osobné a kultúrne bohatstvo,
•
si uvedomuje kultúrnu a jazykovú pestrosť v rámci Európy a sveta a v rámci
jednotlivých sociálnych prostredí,
•
dospieva k chápaniu odlišností v multikultúrnom prostredí, k tolerancii
prostredníctvom významu jazyka pre národnú kultúru,
•

si upevňuje komunikačné spôsobilosti – písať, počúvať, hovoriť,

•
si zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť, a to tak ako pri vecnom, tak aj
umeleckom texte.
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ŠPECIFICKÉ CIELE PREDMETU
1 Ústna a písomná komunikácia
Žiak
•
vytvorí ucelené texty s rôznym cieľom pre dané publikum a vzhľadom na
komunikačnú situáciu,
•

používa informácie a ucelené textové pasáže z rozličných zdrojov,

•

používa slovnú zásobu primeranú určitému cieľu komunikácie a publiku,

•

rešpektuje jazykové pravidlá,

•

reviduje svoj ústny a písomný prejav,

•

pri ústnom prejave využíva mimojazykové prostriedky.

2 Čítanie s porozumením
Žiak
•
plynulo číta súvislý vecný a umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýcha,
artikuluje a dodržiava spisovnú výslovnosť,
•

si vie vybrať vhodný text na čítanie,

•

dokáže porozumieť obsahu a významu vecného a umeleckého textu,

•
vie analyzovať formálnu a obsahovú stránku textu a zhodnotiť ho z vlastného
hľadiska,
•

odlíši vetu a text, chápe funkciu viet a ich nadväznosť v texte,

•

chápe význam lexikálnych jednotiek v texte.

3 Zapamätanie a reprodukcia
Žiak
•

si dokáže zapamätať potrebné fakty a definície a vie demonštrovať ich znalosť,

•

vie vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.
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ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským:
1.ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín
2.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
3.ročník 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Žiaci dosiahnu požadovaný výkon po absolvovaní učebného odboru.
Jazyková zložka
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Výkonový štandard

Obsahový štandard – pojmy

1.5 Žiak vie reprodukovať definície štandardizovaných
jazykovedných pojmov a uplatniť ich v písomnom a ústnom
prejave.
1.6 Žiak vie zosúladiť slovnú zásobu s cieľom komunikácie
pre dané publikum:
1.6.1 Žiak používa v pripravenom ústnom a písomnom
prejave spisovné slová.
1.7 Žiak vie pri tvorbe textu používať jazykové slovníky
a kodifikačné príručky.
1.8 Žiak dokáže rozlíšiť vhodnosť/nevhodnosť lexikálnych
jednotiek v ústnom a písomnom jazykovom prejave.

nárečia – nárečové slová
odborné názvy/termíny
homonymá
slovníky: prekladový,
terminologický
individuálna slovná zásoba
platné kodifikačné príručky
expresívne slová
skracovanie
značky
skratkové slová
internacionalizácia
materinský jazyk
úradný (štátny) jazyk
cudzí jazyk

1.9 Žiak vie vysvetliť význam slov a správne ich použiť
v texte.

Poznámka:
Prehlbovanie učiva o lexikálnej
rovine jazyka zo základnej školy
na základe diagnostikovania
žiakov.

1.10 Žiak vie revidovať svoj ústny a písomný prejav.
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Tem
c

Lexik
rovina

Výkonový štandard

Obsahový štandard – pojmy

1.5 Žiak vie reprodukovať definície štandardizovaných
jazykovedných pojmov a uplatniť ich v písomnom a ústnom
prejave.
1.6 Žiak vie zosúladiť slovnú zásobu s cieľom komunikácie
pre dané publikum:
1.6.1 Žiak používa v pripravenom ústnom a písomnom
prejave spisovné slová.
1.7 Žiak vie pri tvorbe textu používať jazykové slovníky
a kodifikačné príručky.
1.8 Žiak dokáže rozlíšiť vhodnosť/nevhodnosť lexikálnych
jednotiek v ústnom a písomnom jazykovom prejave.

nárečia – nárečové slová
odborné názvy/termíny
homonymá
slovníky: prekladový,
terminologický
individuálna slovná zásoba
platné kodifikačné príručky
expresívne slová
skracovanie
značky
skratkové slová
internacionalizácia
materinský jazyk
úradný (štátny) jazyk
cudzí jazyk

1.9 Žiak vie vysvetliť význam slov a správne ich použiť
v texte.

Poznámka:
Prehlbovanie učiva o lexikálnej
rovine jazyka zo základnej školy
na základe diagnostikovania
žiakov.

1.10 Žiak vie revidovať svoj ústny a písomný prejav.
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Tem
c

Lexik
rovina

Výkonový štandard

Obsahový štandard – pojmy

zvratné zámená: základné
a privlastňovacie

1.11 Žiak vie aplikovať v ústnom aj písomnom prejave
nadobudnuté vedomosti z morfológie a pravopisu.
1.12 Žiak vie revidovať svoj ústny a písomný prejav.
1.13 Žiak vie reprodukovať definície štandardizovaných
jazykovedných pojmov a uplatniť ich v písomnom a ústnom
prejave.
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Poznámka:
Prehlbovanie učiva o morfologickej
rovine jazyka zo základnej školy na
základe diagnostikovania žiakov.

Tem
c

Morfo
rovina

Výkonový štandard

Obsahový štandard – pojmy

1.14 Žiak vie reprodukovať definície štandardizovaných
jazykovedných pojmov a uplatniť ich v písomnom a ústnom
prejave.
1.15 Žiak vie tvoriť jednoduché súvetia, pričom dodržiava
správny slovosled a správne používa interpunkčné
znamienka.
1.16 Žiak vie uskutočniť revíziu vetnej skladby a interpunkcie
svojho textu a opraviť chyby.
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jednoduché súvetie
priraďovacie súvetie

Poznámka:
Prehlbovanie učiva o syntaktickej
rovine jazyka zo základnej školy na
základe diagnostikovania žiakov

Tem
c

Synta
rovina

Výkonový štandard

Obsahový štandard – pojmy

1.17 Žiak vie reprodukovať definície štandardizovaných
jazykovedných pojmov a uplatniť ich v písomnom a ústnom
prejave.
1.18 Žiak vie štylizovať myšlienky a informácie s určitým
cieľom pre dané publikum a v súlade s komunikačnou
situáciou.
1.19 Žiak vie vytvoriť ucelený text na základe stanoveného
slohového útvaru/žánru, resp. témy.
1.20 Žiak vie používať informácie a ucelené textové pasáže
z iných zdrojov.
1.21 Žiak vie revidovať svoj ústny a písomný prejav.
1.22 Žiak vie pri ústnom prejave primerane využívať
mimojazykové prostriedky.

opis (ústne/písomne): predmetu,
obrázka/ilustrácie, osoby,
pracovného postupu
fázy tvorenia prejavu
mimojazykové prostriedky:
gestikulácia
príležitostné prejavy: slávnostné
otvorenie podujatia
slohové útvary: žiadosť, dotazník,
štruktúrovaný životopis, motivačný
list, objednávka, potvrdenie,
informačný leták, úradný list,
predtlače – prihláška, zápisnica,
splnomocnenie, diskusný príspevok
súvislé texty – nesúvislé texty
interpretácia textu
spoločenské zásady komunikácie
defektná komunikácia
informácia
spôsoby spracovania informácií
kľúčové slová
zdroje informácií: titulok,
marginálie, masmediálne
komunikačné prostriedky,
poznámky pod čiarou, vysvetlivky
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Tem
c

Štylis
rovina
Komu
Jazyk
kultúr

Výkonový štandard

Obsahový štandard – pojmy

1.23 Žiak dokáže porozumieť počutému textu, je schopný
vystihnúť hlavnú myšlienku textu a určiť kľúčové slová.
1.24 Žiak vie roztriediť vypočuté informácie podľa dôležitosti.
1.25 Žiak dokáže udržiavať s hovoriacim očný kontakt
a formou mimojazykových prostriedkov dávať hovoriacemu
najavo, že ho počúva.
1.26 Žiak vie zaujať stanovisko k vypočutej téme.
1.27 Žiak vie klásť doplňujúce otázky v prípade, že mu niečo
z vypočutého textu nie je jasné.
1.28 Žiak vie zhodnotiť ústny prejav hovoriaceho.
1.29 Žiak dodržiava v komunikačných situáciách zásady
spoločenskej komunikácie. Pri vzniknutej defektnej
komunikácii je ústretový a dokáže zmierniť napätie.
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požiadavky slovenskej štátnej
normy na vybrané písomnosti
administratívneho štýlu – úradný list
propagácia
dezinformácia
projekt: príprava projektu, realizácia
projektu, prezentácia projektu
Poznámka:
Prehlbovanie učiva o štylistickej
rovine jazyka zo základnej školy na
základe diagnostikovania žiakov

Tem
c

Štylis
rovina
Komu
Jazyk
kultúr

Výkonový štandard

Obsahový štandard – pojmy

výslovnosť cudzích slov
intonácia: prestávka,
významová/fyziologická pauza,
tempo reči, rytmus
dôraz
hláska
pravopis

2.1 Žiak vie po primeranej príprave nahlas jazykovo
správne, plynule a zrozumiteľne čítať akýkoľvek text.
2.2 Žiak vie intonačne ohraničiť vety v texte.
2.3 Žiak vie reprodukovať definície štandardizovaných
jazykovedných pojmov a uplatniť ich pri čítaní
a interpretácii textu.

Poznámka:
Prehlbovanie učiva o zvukovej
rovine jazyka a pravopise zo
základnej školy na základe
diagnostikovania žiakov.
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Tem
c

Zvuko
rovina
a prav

Výkonový štandard

Obsahový štandard – pojmy

2.4 Žiak vie vysvetliť význam lexikálnych jednotiek
vo vecnom a umeleckom texte.
2.5 Žiak si vie overiť význam neznámych slov v jazykových
slovníkoch.
2.6 Žiak dokáže rozlíšiť vhodnosť/nevhodnosť lexikálnych
jednotiek v ústnom a písomnom jazykovom prejave.
2.7 Žiak vie uplatniť svoje vedomosti z lexikálnej roviny pri
analýze textu.
2.8 Žiak vie reprodukovať definície štandardizovaných
jazykovedných pojmov a uplatniť ich pri čítaní a interpretácii
textu.

nárečia – nárečové slová
odborné názvy/termíny
homonymá
slovníky: prekladový,
terminologický
individuálna slovná zásoba
platné kodifikačné príručky
expresívne slová
skracovanie
značky
skratkové slová
internacionalizácia
materinský jazyk
úradný (štátny) jazyk
cudzí jazyk
Poznámka:
Prehlbovanie učiva o lexikálnej
rovine jazyka zo základnej školy
na základe diagnostikovania
žiakov
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Tem
c

Lexik
rovina

Výkonový štandard

Obsahový štandard – pojmy

zvratné zámená: základné
a privlastňovacie

2.9 Žiak vie vysvetliť význam a funkciu gramatických
kategórií vo vecnom a umeleckom texte.
2.10 Žiak vie uplatniť svoje vedomosti z morfologickej
roviny pri analýze textu.

Poznámka:
Prehlbovanie učiva o morfologickej
rovine jazyka zo základnej školy na
základe diagnostikovania žiakov

2.11 Žiak vie reprodukovať definície štandardizovaných
jazykovedných pojmov a uplatniť ich pri čítaní
a interpretácii textu.

63

Tem
c

Morfo
rovina

Výkonový štandard

Obsahový štandard – pojmy

2.12 Žiak vie pochopiť funkciu vetnej skladby vo vecnom
a umeleckom texte.
2.13 Žiak vie vyhľadať v texte súvetie a odlíšiť ho od
jednoduchej vety.

jednoduché súvetie
priraďovacie súvetie
podraďovacie súvetie
Poznámka:
Prehlbovanie učiva o syntaktickej
rovine jazyka zo základnej školy na
základe diagnostikovania žiakov

2.14 Žiak vie identifikovať v preberanom texte logické,
časové a príčinno-následné súvislosti.
2.15 Žiak vie reprodukovať definície štandardizovaných
jazykovedných pojmov a uplatniť ich pri čítaní
a interpretácii textu.

64

Tem
c

Synta
rovina

Výkonový štandard

Obsahový štandard – pojmy

2.16 Žiak vie zamerať svoje čítanie a zvoliť si vhodný text
vzhľadom na cieľ čítania a svoje rozhodnutie vie zdôvodniť.
2.17 Žiak vie posúdiť text z obsahového i formálneho
hľadiska.
2.18 Žiak dokáže na základe analýzy jednotlivých textov
identifikovať ich spoločné znaky.
2.19 Žiak vie vyhľadať explicitne i implicitne vyjadrené
informácie v texte.

interpretácia textu
informácia
spôsoby spracovania informácií
kľúčové slová
zdroje informácií: titulok,
marginálie, masmediálne
komunikačné prostriedky,
poznámky pod čiarou, vysvetlivky
propagácia
dezinformácia
spoločenské zásady komunikácie
defektná komunikácia

2.20 Žiak vie určiť kľúčové slová v texte.
2.21 Vie určiť v umeleckom texte hlavnú myšlienku a vo
vecnom texte vyhľadať hlavné informácie.
2.22 Žiak vie vybrať zaujímavú myšlienku z textu a vysvetliť
ju.
2.23 Žiak dokáže na obhajobu svojho stanoviska použiť
ako argumenty niektoré poznatky získané analýzou textu.
2.24 Žiak vie vytvoriť vhodný záver neukončeného príbehu.
2.25 Žiak vie prerozprávať umelecký text so zachovaním
časovej a príčinnej postupnosti.
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Poznámka:
Prehlbovanie učiva o štylistickej
rovine jazyka zo základnej školy na
základe diagnostikovania žiakov.

Tem
c

Štylis
rovina
Komu
Jazyk
kultúr
Práca
inform

Výkonový štandard

Obsahový štandard – pojmy

2.26 Žiak vie vyjadriť svoj čitateľský dojem z prečítaného
umeleckého textu.
2.27 Žiak sa aktívne zapája do diskusie, svoj prejav
formuluje zrozumiteľne a pokojne.
2.28 Žiak dokáže spracovať text – vytvoriť z neho konspekt,
osnovu, tézy.
2.29 Žiak vie spoločensky vhodne diskutovať o problémoch
nastolených textom.
2.30 Žiak vie reprodukovať definície štandardizovaných
jazykovedných pojmov a uplatniť ich pri čítaní a interpretácii
textu.
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Tem
c

zložka

u.

v,
h
liť

v.

Výkonový štandard
Obsahový štandard – pojmy

1.1 Žiak vie vysvetliť pojem literatúra ako zovšeobecnenie
vecných a umeleckých textov a používať ho v ústnom a
písomnom prejave.
1.2 Žiak vie po primeranej príprave nahlas, plynulo,
výrazne a jazykovo správne (výslovnosť) prečítať lyrickú
báseň.
1.3 Žiak vie sám alebo v spolupráci so spolužiakmi
analyzovať lyrickú báseň, predostrieť v triede pochopenie
lyrickej básne a v diskusii ho podporiť argumentmi.
1.4 Žiak vie reprodukovať definíciu pojmu básnické
prirovnanie, vie ho identifikovať v texte a vysvetliť jeho
význam v básni.

ný
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literatúra
básnické prirovnanie

Integrované pojmy z jazykovej
zložky:
intonácia
tempo
rytmus
pauza
dôraz

Tem
c

Láska
mladý

(Odpo
zaradi
v 1. ro

Výkonový štandard

Obsahový štandard – pojmy

1.5 Žiak vie vysvetliť pojem literatúra ako zovšeobecnenie
vecných a umeleckých textov a používať ho v ústnom a
písomnom prejave.

literatúra
novela

Tem
c

Rodin

u.

v,
h
liť

v.

1.6 Žiak vie po primeranej príprave nahlas, plynulo,
výrazne a jazykovo správne (výslovnosť) prečítať
prozaický text.

Integrované pojmy z jazykovej
zložky:

1.7 Žiak vie sám alebo v spolupráci so spolužiakmi
analyzovať prozaický text, predostrieť v triede pochopenie
diela alebo prečítaného úryvku a v diskusii ho podporiť
argumentmi.
1.8 Žiak pozná a vie vysvetliť obsah pojmu novela, vie
prebrané dielo určiť ako novelu a odôvodniť svoju
výpoveď.

ný
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intonácia
tempo
rytmus
pauza
dôraz

(Odpo
zaradi
v 1. ro

v,
h
liť

v.

ný

Výkonový štandard

Obsahový štandard – pojmy

1.9 Žiak vie vysvetliť pojem literatúra ako zovšeobecnenie
vecných a umeleckých textov a používať ho v ústnom a
písomnom prejave.
1.10 Žiak vie po primeranej príprave nahlas, plynulo,
výrazne a jazykovo správne (výslovnosť) prečítať pasáž
z textu divadelnej hry alebo text svojej postavy pri
dramatizovanom čítaní divadelnej hry.

literatúra
herec
replika
humor

Integrované pojmy z jazykovej
zložky:

1.11 Žiak vie sám alebo v spolupráci so spolužiakmi
analyzovať prečítaný úryvok, zaradiť ho do príbehu hry,
s ktorým žiakov oboznámil učiteľ, vyjadriť kľúčové
myšlienky a v diskusii uviesť argumenty podporujúce
vlastné stanovisko.

intonácia
tempo
rytmus
pauza
dôraz

1.12 Žiak vie vysvetliť pojem herec.
1.13 Žiak vie vysvetliť pojem replika a nájsť ju v texte
preberanej hry.
1.14 Žiak vie vysvetliť pojem humor, identifikovať ho
v texte úryvku a vysvetliť jeho význam v kontexte
preberanej hry.
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Tem
c

Hrdins

(Odpo
zaradi
v 1. ro

Výkonový štandard

Obsahový štandard – pojmy

1.15 Žiak vie vysvetliť pojem literatúra ako
zovšeobecnenie vecných a umeleckých textov a používať
ho v ústnom a písomnom prejave.

literatúra starovekého Grécka a
Ríma
literatúra veľkomoravského obdobia
literatúra obdobia renesancie
epos

u.
1.16 Žiak vie reprodukovať charakteristické znaky
umeleckého obdobia či smeru.

v.

Dejiny
svetov
sloven
literatú

(Odpo
zaradi
v 1. ro

ké

h
liť

Tem
c

1.17 Žiak vie prezentovať vybrané osobnosti a literárne
diela danej vývinovej etapy a stručne charakterizovať ich
prínos do umeleckej literatúry.
1.18 Žiak vie po primeranej príprave nahlas, plynulo,
výrazne a jazykovo správne (výslovnosť) prečítať úryvky
z preberaných diel.

ný

70

Výkonový štandard

Obsahový štandard – pojmy

2.1 Žiak vie po primeranej príprave nahlas, plynulo,
výrazne a jazykovo správne (výslovnosť, intonácia, tempo)
prečítať lyrickú báseň.

personifikácia/zosobnenie
zdrobnenina

Tem

Prírod

u.

v,
h
liť

v.

2.2 Žiak vie sám alebo v spolupráci so spolužiakmi
analyzovať lyrickú báseň, predostrieť v triede vlastné
chápanie básnikovho odkazu.

(Odpo
zaradi
v 2. ro

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

ný

71

Výkonový štandard

Obsahový štandard – pojmy

u.

2.4 Žiak vie po primeranej príprave nahlas, plynulo,
výrazne a jazykovo správne (výslovnosť, intonácia, tempo)
prečítať text z prozaického diela alebo epickej básnickej
skladby.

v,
h
liť

2.5 Žiak vie sám alebo v spolupráci so spolužiakmi
analyzovať preberaný úryvok zo štylistického a
významového hľadiska a zaradiť ho do kompozičnej
štruktúry diela.

v.

2.6 Žiak dokáže predostrieť v triede pochopenie
prečítaného úryvku a v diskusii ho podporiť argumentmi.
2.7 Žiak vie vysvetliť pojmy kompozícia, úvod, zápletka,
vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie, vie s pomocou učiteľa
identifikovať tieto fázy v štruktúre deja.
2.8 Žiak vie vysvetliť pojem chronológia v epickom diele
a nájsť v ňom časovú a príčinnú následnosť.

ný
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-

vnútorná kompozícia
diela:
úvod
zápletka
vyvrcholenie
obrat
rozuzlenie

literárneho

spôsob usporiadania príbehu:
chronológia

Tem
c

Láska
ľudí

(Odpo
zaradi
v 2. ro

Výkonový štandard

Obsahový štandard – pojmy

2.9 Žiak vie reprodukovať charakteristické znaky
umeleckého obdobia či smeru a nájsť ich v preberanom
texte.

literatúra v období romantizmu
literatúra v období realizmu

u.

ké

2.10 Žiak vie prezentovať vybrané osobnosti a literárne
diela danej vývinovej etapy a stručne charakterizovať ich
prínos do umeleckej literatúry.

h
liť

2.11 Žiak vie po primeranej príprave nahlas, plynulo,
výrazne a jazykovo správne (výslovnosť, intonácia, tempo)
prečítať úryvky z preberaných diel.

v.

ný
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Tem
c

Dejiny
svetov
sloven
literatú

(Odpo
zaradi
v 2. ro

Výkonový štandard

3.1 Žiak vie po primeranej príprave nahlas, plynulo a
jazykovo správne (výslovnosť, intonácia, tempo) prečítať
text prozaického diela a epickej básne.

v.

Tem
c

spôsob usporiadania príbehu:
retrospektíva

Hrdins

vnútorný monológ
irónia

u.

v,
h
liť

Obsahový štandard – pojmy

3.2 Žiak vie sám alebo v spolupráci so spolužiakmi
analyzovať preberaný úryvok zo štylistického a
významového hľadiska a zaradiť ho do kompozičnej
štruktúry diela.
3.3 Žiak dokáže predostrieť v triede pochopenie
prečítaného úryvku.
3.4 Žiak vie reprodukovať definície pojmov retrospektíva,
vnútorný monológ a irónia. Vie nájsť retrospektívu, vnútorný
monológ a iróniu v preberanom diele.

ný

74

(Odpo
zaradi
v 3. ro

Výkonový štandard

Obsahový štandard – pojmy

u.

3.5 Žiak vie po primeranej príprave nahlas, plynulo, výrazne
a jazykovo správne (výslovnosť, intonácia, tempo) prečítať
pasáže z textu divadelnej hry alebo text svojej postavy pri
dramatizovanom čítaní divadelnej hry.

v,
h
liť

3.6 Žiak vie sám alebo v spolupráci so spolužiakmi
analyzovať prečítaný úryvok, zaradiť ho do príbehu hry,
vyjadriť kľúčové myšlienky a v diskusii uviesť argumenty
podporujúce vlastné stanovisko.

v.

3.7 Žiak vie vysvetliť pojmy režisér a inscenácia vo vzťahu
k dramatickému textu.

ný

75

režisér
inscenácia

Tem
c

Láska
ľudí

(Odpo
zaradi
v 3. ro

u.

Výkonový štandard

Obsahový štandard – pojmy

3.8 Žiak vie reprodukovať charakteristické znaky
umeleckého obdobia či smeru a nájsť ich v texte.

literatúra 20. storočia do roku 1945

3.9 Žiak vie prezentovať vybrané osobnosti a literárne diela
danej vývinovej etapy a stručne charakterizovať ich prínos
do umeleckej literatúry.

ké

h
liť

3.10 Žiak vie po primeranej príprave nahlas, plynulo,
výrazne a jazykovo správne (výslovnosť, intonácia, tempo)
prečítať úryvky z preberaných diel.

v.

ný

76

Tem
c

Dejiny
svetov
sloven
literatú

(Odpo
zaradi
v 3. ro

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA

Študijný odbor:

sanitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Obsah výučby vychádza zo ŠVP. Na vytvorenie predmetu sme integrovali 3 obsahové
štandardy Konverzácia- sloh, Gramatika a Literatúra,
Predmet slovenský jazyk a literatúra v učebných odboroch svojím obsahom nadväzuje na
učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do
tematických celkov. Jadrom vyučovania slovenského jazyka je aktívny rozvoj vyjadrovania
žiakov, ktorý sa opiera o nevyhnutné poznatky zo štylistiky a o všeobecnejšie poznanie
systému jazyka, preto sú jazykové témy funkčne zaradené k konverzačným témam.
Výber a štruktúra slohového učiva vychádza zo vzťahu – slohový postup – funkčný
jazykový štýl – komunikatívna situácia.. Zdôrazňuje sa produktívna štylistika (tvorba), nie
verbálna definícia.
Začína sa najjednoduchším informačným postupom, pokračuje opisným a výkladovým
slohovým postupom. Takto sa posilňuje vzostupnosť náročnosti učiva, jeho rozvíjacia a
výchovná stránka, ale aj medzipredmetové a medzizložkové vzťahy (najmä s literárnou
zložkou).
Preberajú sa mnohé slohové útvary, ktoré sa už vyučovali v základnej škole, no
princíp spojenia školy so životom si vyžaduje ich upevnenie a prehĺbenie o nové javy a
osobné skúsenosti žiakov. Zreteľ na intelektuálnu úroveň žiaka zabezpečuje, že sa všetky
postupy a útvary viac alebo menej známe zo základnej školy preberú s väčším dôrazom na
samostatnú prácu žiaka (rozvoj zručností), na uplatnenie jeho osobnosti a vyjadrovanie
vlastného názoru, na rozvoj jeho individuálneho štýlu. Posilňuje sa rozvíjanie ústneho
prejavu. V obsahu učiva jednotlivých ročníkov sa to konkretizuje tak, že druhú časť každej
témy tvoria komunikatívne situácie.
Vo výbere a štruktúre učiva sa výrazne prejavuje zreteľ na rozvoj vyjadrovania žiakov
ustavičným dôrazom na diferenciáciu jazykových prostriedkov z hľadiska spisovnosti a
slohovej platnosti. Tento zreteľ sledujú aj štylizačné a textové cvičenia, ktoré sa organicky
začleňujú do systému cvičení tam, kde to vyžaduje charakter učiva. Zreteľ na všestrannú
výchovnosť sa uplatňuje v celom jazykovom vyučovaní, najmä vo všeobecných poznatkoch o
jazyku, ktoré sú zavŕšením jazykového vzdelávania v strednej škole. Vyučovanie slovenského
jazyka v stredných odborných školách s trojročným štúdiom významnou mierou prispieva k
všestrannej príprave žiakov na život. Žiaci sa zdokonaľujú v rečovej komunikácii spojenej s
ich spoločenským a pracovným prostredím.
Výber a štruktúra jazykového učiva umožňuje hlbšie poznať systém jazyka a jeho
jednotlivé roviny, takže vedomosti žiakov budú odrážať všeobecnejšie zákonitosti jazyka.
Takéto vedomosti majú väčšiu inštrumentálnu hodnotu pre jazykovú prax ako ovládanie
množstva jednotlivostí. Vedomosti sa tak stanú kľúčom na porozumenie jazykového diania v
spoločnosti, účinným poradcom v jazykovej praxi a základom ďalšieho vzdelávania.
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CIELE PREDMETU:
Výchovno-vzdelávací cieľ zahŕňa tieto zložky: poznávaciu, rozvíjaciu a výchovnú. Vo
vyučovacom procese sú neoddeliteľné, navzájom vnútorne súvisia.
Uvedomujú si kultúrnu a jazykovú pestrosť v rámci Európy a sveta a v rámci jednotlivých
sociálnych prostredí
Dospievajú k chápaniu odlišnosti v multikultúrnom prostredí, k tolerancii prostredníctvom
významu jazyka pre národnú kultúru
Upevňuje si komunikačné spôsobilosti – písať, počúvať, hovoriť si zdokonaľuje čitateľskú
gramotnosť, a to tak ako pri vecnom, tak aj umeleckom texte rozvíjaní estetického cítenia,
čítaním a poznávaním slovenskej umeleckej literatúry.

ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom maďarským:
1.ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín
2.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
3.ročník 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín

Špecifické ciele predmetu:
Ústna a písomná komunikácia
Žiaci
Vedia ústne a písomne komunikovať v štandardných sociálnych situáciách s použitím
náležitej slovnej zásoby
Používajú informácie z rozličných zdrojov
Aplikujú základné pravidlá slovenského pravopisu
Pri ústnom prejave využívajú mimojazykové prostriedky

Počúvanie a čítanie s porozumením
Žiaci
Dokážu porozumieť počutému textu
Plynulo čítajú súvislý a umelecký text
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Dokážu porozumieť obsahu vecného a umeleckého textu
Dokážu sa orientovať v jednoduchých informačných textoch
Dokážu si zapamätať potrebné fakty a vedia ich reprodukovať

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:
Vo vyučovacom predmete SJL využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:
Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti
sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak,
aby každý každému porozumel,
vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,
kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),
správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.
Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti
rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,
osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,
hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.
Schopnosti riešiť problémy
rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii
vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní,
hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli
prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie
a prostriedky neviedli k cieľu,
korigovať nesprávne riešenia problému,
používať osvojené metódy aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy
v týchto oblastiach aplikovateľné.
Spôsobilosti využívať informačné technológie
získavať informácie v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré
majú v danom okamihu k dispozícii,
zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.
Spôsobilosť byť demokratickým občanom
formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,
preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.
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Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:

Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy

Tematické zameranie
rozvoja komunikačných
schopností - Sloh

Formy práce

Informačnoreceptívna
výklad
Reproduktívna
rozhovor

–

Heuristická riešenie úloh

- Frontálna výučba

Frontálna a
riadený práca žiakov

rozhovor,

Písomné vyjadrovanie

individuálna

Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Reprodukcia textov
Memorovanie dialógov
Napísať rozprávanie na
stanovenú tému
Napísať opis na stanovenú
tému

Jazyková komunikácia

Informačnoreceptívna
výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - riešenie úloh

- Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Demonštrácia a pozorovanie

Literárna komunikácia

Informačnoreceptívna
výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická riešenie úloh

- Frontálna výučba
Frontálna a
práca žiakov

individuálna

rozhovor, Skupinová práca žiakov

Charakterizovať postavy v
dielach

Práca s knihou
Demonštrácia a pozorovanie
Rozbor literárnych ukážok
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Učebné zdroje

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov
tematického
celku

Odborná literatúra

Konverzácia, sloh

Hilda Baloghová –
Ingrid Knapová
Elena Répássyová :
Slovenský jazyk pre1.3. ročník stredných
odborných učilíšť
s vyučovacím jazykom
maďarským
SPN 1994

Gramatika

Didaktická
technika

Tabuľa
Magnetofón

Hilda Baloghová –
Ingrid Knapová
Elena Répássyová :
Slovenský jazyk pre1.3. ročník stredných
odborných učilíšť
s vyučovacím jazykom
maďarským
SPN 1994

Tabuľa

Materiálne
výučbové
prostriedky

Ďalšie
zdroje

Časopisy a
noviny,
Dostupné
učebnice
CD
Obrázky

Internet

Texty

Internet

(internet,
knižnica, ...

Samostatné
práce
s učebnicou
Gramatické
tabule,
Frazeologický
slovník
Synonymický
slovník
Krátky
slovník
slovenského
jazyka

Literatúra

Slovenská literatúra
pre 1. až 3. ročník
trojročných SOU
s vyučovacím jazykom
maďarským Mgr.
Elena Répássyová
SPN 1993

Dramatizácia
literárnych
ukážok
CD

Portréty
Videokazety, spisovateľov
Fotografie
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Internet

Úryvky
z literárnych
diel

83

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

ANGLICKÝ JAZYK

Študijný odbor:

sanitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Predmet anglický jazyksvojim obsahom uvádza študenta do výučby a vedie ho k zvládnutiu základov
správnej ústnej a písomnej komunikácie, k vedomostiam a zručnostiam primeranej interaktívnej
komunikačnej situácii. Jeho obsah je štrukturovaný do tematických celkov: tém a podtém v rámci
ktorých si osvoja zásady neformálneho ústneho a písomného prejavu a reálie anglicky hovoriacich
krajín.
Metódy, formy a prostriedky vyučovania anglického jazyka majú stimulovať rozvoj poznávacích
schopností študentov, komunikačných zručností a podporovať ich cieľavedomosť, tvorivosť a
zodpovednosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých študent ako aktívny subjekt v
procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať a učiteľ zase má povinnosť motivovať,
povzbudzovať a viesť študenta k čo najlepším výkonom.
Predmet vedie žiakov k tomu, aby komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe
tolerancie. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových
kompetencií študenta. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie
jazykovú, sociolingvistickú, pragmatickú a komunikačné zručnosti. Súčasťou jazykovej kompetencie
je gramatická, lexikálna, semantická a fonologická. Gramatická kompetencia zahrnuje morfológiu a
syntax. Rozvíjanie komunikačných zručností prispeje k rozvoju interpersonálnej a intrapersonálnej
spôsobilosti, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým
občanom.
Významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu anglický jazykje využívanie
počítačov, CD nosičov a internetu na emailové testy a domáce úlohy na precvičenie a upevnenie
jazykovej kompetencie.
Hodnotenie študentov bude založené na kritériách v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude
vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne
metódy a prostriedky hodnotenia.

CIELE PREDMETU:
Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je osvojenie a aktívne používanie vedomostí,
kompetencií a zručností, ktoré žiakom umožnia vnímať jazyk ako prostriedok získavania a
nadobudnutia informácií, vyjadrovania názorov a postojov na zvládnutie pravidiel medziľudskej
komunikácie daného kultúrneho prostredia, ako prostriedok na rozvíjanie pozitívneho vzťahu k
tradíciám, kultúre a histórii národov, k literatúre a k ďalším druhom umenia. Študenti nadobudnú
presvedčenie, že získané poznatky a vzdelávanie sa v anglickom jazyku im umožní zaujať aktívne
miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote spoločnosti. Základným princípom jazykového
vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby žiak na úrovni A2:

dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a pomáhal cudzincom, ktorí sú na
návšteve v jeho krajine
dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými ktorých jazyk sa učí
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viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo

ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským:
1.ročník 3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín
2.ročník 3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín
3.ročník 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:
A.

Všeobecné kompetencie

Žiak na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej ich rozvíja tak, aby
dokázal:
•

vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich

•
pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, opísať, pochopiť a používať rôzne stratégie
učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka
•

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomiť si možnosti svojho rozvoja

•

pri štúdiu využívať dostupné materiály

•
udržiavať pozornosť pri prijímaní informácií, pochopiť zámer zadanej úlohy a účinne
spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách
B.

Komunikačné jazykové kompetencie

I.

Jazykové kompetencie

a/lexikálna kompetencia: slovnú zásobu na vyjadrenie- škola a štúdium, mládež a jej životný štýl,
počítače a mobilné telefóny, jedlo a stravovacie zvyklosti, služby- obchody a reštaurácie, záujmy a
voľný čas mladých Nemcov, domácnosť, osobný profil, kultúrne dedičstvo Európy, zamestnanie a
práca, cestovanie a prázdniny, mestá v anglicky hovoriacich krajinách, návšteva Berlína, Rakúsku.
b/ gramatická kompetencia
1.

morfológia

a/slovesá:
prítomný jednoduchý a priebehový čas
jednoduchý a zložitý minulý čas pravidelných a nepravidelných slovies
činný a trpný rod
oznamovací, rozkazovací, podmieňovací spôsob
neurčité tvary
b/ podstatné mená:
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rod, člen, číslo, pád
zdrobneniny, spodstatnené prídavné mená
vlastné mená
c/príslovky: stupňovanie, zámenné príslovky
d/číslovky: základné, radové, desatinné čísla, vyjadrenie dátumu a času
e/ zámená: osobné, privlastňovacie, ukazovacie, opytovacie, zvratné, vzťažné,
neurčité, vymedzovacie
f/ spojky: priraďovacie a podraďovacie
g/prídavné mená – v prísudku, v prívlastku, stupňovanie
h/ predložky:
i/určitý a neurčitý člen
j/častice
k/citoslovcia

2.

syntax

a/ postavenie slovesa
b/ vetný rámec
c/ jednoduchá veta a súvetie /podraďovacie, priraďovacie/
d/ sémantická kompetencia: minulý čas pravidelných slovies
e/fonologická kompetencia: intonácia otázok, výslovnosť koncoviek minulého času pravidelných
slovies, výslovnoť a spelling samohlások

II.

Sociolingvistická a pragmatická kompetencia

•

komunikovať v bežných spoločenských situáciách

•
udržiavať základnú spoločenskú konverzáciu pri výmene informácií žiadosti, vyjadrenia
názoru, pozvania a ospravedlnenia sa, návrhu a povolenia
•
vie vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácie a používať
najfrekventovanejšie
•

konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na komunikáciu v logickom slede

•
funkčne využíva základné jazykové prostriedky na získanie informácií, vyjadrenia túžby,
zámeru, uspokojenia, prekvapenia, odmietnutia, názoru, radosti, záujmu, strachu a rozčarovania
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III.

Komunikačné zručnosti

1.

Posluch s porozumením

•
porozumel výrazom, slovám a vetám, ktoré sa ho priamo týkajú a vzťahujú sa na bežné oblasti
každodenného života
•

vie v prejave identifikovať tému a porozumie informáciám v krátkych zvukových záznamoch

•

rozumie pokynom, vetám a slovným spojeniam, ktoré sa ho týkajú

•

dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého

2.

Čítanie s porozumením

•
vyhľadal a pochopil konkrétne informácie v texte a jednoduchších písaných materiáloch ako sú
jedálne lístky, časové harmonogramy
•

vie hľadať špecifické informácie, vybrať potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch

•

porozumel jednoduché osobné listy,

•

z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov

3.

Písomný prejav

•

neformálny list

•

zaznamenať odkaz a preformulovať ho

•

v krátkom paragrafe opísať školu, rodinu, záujmy, osobu, miesto

•

príbeh s konektormi a linking words

•

opis osoby

•

opis miesta

•

projekt

4. Ústny prejav :
a/dialóg
•

zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy bežného života

•

používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení

•

sformulovať pozvanie, návrhy, ospravedlnenie a reagovať na ne

•

dokáže sa pýtať a odpovedať, reagovať podľa potreby a vyjadri)t svoj postoj

•

požiadať rôzne jednoduché informácie, služby, veci, alebo ich poskytnúť

b/monológ
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•

jednoduchým spôsobom rozprávať o každodenných praktických otázkach

•

komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy

•

v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity, vďačnosť

•
vyrozpráva príbeh, podá jednoduchý opis udalostí, činností a zážitkov zo školy a
voľnočasových aktivít
•

v jednoduchom slede myšlienok

•

vie opísať svoje plány a osobné skúsenosti

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Prvý ročník:

Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy

Základy výslovnosti, pravopisu
Pomocné slovesá to be,to have –
časovanie
Otázky a odpovede
Pozdravy, predstavenie sa

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

Formy práce
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca so slovníkom
Práca s internetom

Priatelia
Slovná zásoba

Informačnoreceptívna –
výklad

Frontálna výučba

Reproduktívna – riadený
rozhovor

Individuálna práca žiakov

Charachteristika o mne

Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh

Práca s knihou

Počúvanie dialógov

Auditívna

Charachteristika priateľa
Charachteristika rodinných prislušníkov

Skupinová práca žiakov

Dramatizácia

Čítanie a preklad textu

Práca so slovníkom

Gramatické cvičenia-jednoduchý
prítomný čas

Práca s internetom

Hobby a záujmy

Informačnoreceptívna –
výklad
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Frontálna výučba

Slovná zásoba
Počúvanie a doplnenie slov
Gramatické cvičenie-príslovky
frekvenčnosti, času,miesta
Čítanie a písanie osobného listu

Reproduktívna – riadený
rozhovor
Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh
Auditívna

Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca so slovníkom

Dialóg-v cestovnej kancelárii
Mestá a informácie
Slovná zásoba
Počúvanie dialógov
Predložky miesta-cvičenia

Informačnoreceptívna –
výklad
Reproduktívna – riadený
rozhovor

Slovesná väzba –there is/are

Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh

Komunikácia v cestovnej kancelárii

Auditívna

Tvorba otázok a odpovedí

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca s mapou
Práca so slovníkom
Práca s internetom

Cestovanie
Slovná zásoba-druhy cestovania
Počúvanie o počasi

Informačnoreceptívna –
výklad
Reproduktívna – riadený
rozhovor

Čítanie a doplnenie správných odpovedi

Heuristická – rozhovor,
Tvorba prídavných mien od podstatných riešenie úloh
mien
Auditívna
Ročné obdobia
Slohová práca
Idoly a vzory
Slovná zásoba-historické udalosti
Čítanie-umelci
Jednoduchý minulý čas,silné slovesá
Životopis

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca s mapou
Práca so slovníkom
Práca s internetom

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

Písanie životopisu

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca so slovníkom
Práca s internetom

Kultúra a umenie

Informačnoreceptívna –
výklad
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Frontálna výučba

Slovná zásoba –filmy a knihy
Jednoduchý minulý čas-slabé slovesá
Čítanie a reprodukcia textu
Príslovky času

Reproduktívna – riadený
rozhovor
Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh
Auditívna

Posluch príbehu,doplnenie časových
údajov
Zdravý životný štýl
Slovná zásoba-stravovanie
Posluch dialógu-jedlá a nápoje
Práca s textom

Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca so slovníkom
Práca s internetom

Informačnoreceptívna –
výklad

Frontálna výučba

Reproduktívna – riadený
rozhovor

Skupinová práca žiakov

Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh

Individuálna práca žiakov

Práca s knihou

Podstatné menápočitateľné,nepočítateľné(some,any,notAuditívna
any)

Dramatizácia

Slohová práca

Práca s internetom

Šport
Slovná zásoba
Posluch textu
Gramatické cvičenie-modálne slovesá

Informačnoreceptívna –
výklad
Reproduktívna – riadený
rozhovor

Čítanie a doplňovanie lexiky

Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh

Tvorenie prísloviek(-ly)

Auditívna

Tvorenie otázok

Práca so slovníkom

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca so slovníkom
Práca s internetom

Konverzácia o športe,opis obrázkov
Dovolenka pri mori
Práca s lexikou-počasie
Čítanie listu
Antonymá-prídavné mená

Informačno-receptívna –
výklad
Reproduktívna – riadený
rozhovor

Posluch dialógu(informácie v hoteli)

Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh

Predložky , orientácia na mape

Auditívna

Opis obrázku
Multikulturálna spoločnosť
Slovná zásoba-geograf.názvy

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca so slovníkom
Práca s internetom

Informačno-receptívna –
výklad
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Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov

Posluch textu-zvyky a tradície
Hudba a nástroje(lexika)
Čítanie textu
Slovesné časy(prítomné časy)

Reproduktívna – riadený
rozhovor

Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh

Dramatizácia
Práca so slovníkom

Auditívna

Typické anglické jedlá

Práca s internetom

Známe mestá vo V.Británii
Londýn-pozoru hodnosti
Móda a obliekanie
Slovná zásoba-oblečenie
Prídavné mená-šatstvo mládeže
Stupňovanie príd.mien

Informačno-receptívna –
výklad

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov

Reproduktívna – riadený
rozhovor

Čítanie o výzore osoby

Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh

Posluch dialógu-opis osoby

Auditívna

Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca so slovníkom

Slohová práca-opis osoby

Práca s internetom

Druhý ročník:

Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy

Návrat do školy
Privítanie po prázdninách
Precvičenie slovesných časov
Tvorenie prídavných mien
Priebehový prít. čas

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

Formy práce
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca so slovníkom
Práca s internetom

Jobs, career
Slovná zásoba-povolania
Opis obrázkov(celebrity)

Informačnoreceptívna –
výklad

Frontálna výučba

Reproduktívna – riadený
rozhovor

Skupinová práca žiakov
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Individuálna práca žiakov

Superlatív prídavných mien
Čítanie-filmové hviezdy
Posluch dialógu
a reprodukcia

Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh
Auditívna

Práca s knihou
Dramatizácia
Práca so slovníkom
Práca s internetom

Konverzácia o kultúrnych
podujatiach v meste
Životopis
Riešenie jazykových
problémov(neurčité zámená)
Tvorba otázok o povolaniach
Volunteers
Slovná zásoba-charita
Opis obrázkov(charita)
Budúci čas(Be going to)
Čítanie-o peniazoch

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

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca so slovníkom
Práca s internetom

Obchody a nákupy
Slovná zásoba-druhy
obchodov
Posluch textu-nákup odevu
Dialógy-nákup tovaru
Čítanie-nákupy na internete

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

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov

Auditívna

Budúce časy(will,be going
to...)

Práca s knihou

Podstatné mená v množnom
čísle

Práca so slovníkom

Dramatizácia

Práca s internetom

Slohová práca
Známe obchody,trhy
v Londýne
Predložky času
Computers

Informačnoreceptívna –
výklad
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Frontálna výučba

Slovná zásoba-počítač
Opis obrázkov
Predprítomný čas (Present
perfect) Čítanie-Roboty

Reproduktívna – riadený
rozhovor
Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh

Práca s knihou

Práca so slovníkom

Písanie reklamácie

Slovná zásoba-Vesmír

Skupinová práca žiakov

Dramatizácia

Čítanie-počítač

Space

Individuálna práca žiakov

Práca s internetom
Informačnoreceptívna –
výklad

Opis obrázkov(vesmír)

Reproduktívna – riadený
rozhovor

Frontálna výučba

Nepravidelné slovesá(perfect
form – 3rd form of verb)

Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh

Skupinová práca žiakov

Individuálna práca žiakov

Čítanie-UFO

Práca s knihou

Čítanie-space story

Dramatizácia

Riešenie jazykových
problémov

Práca so slovníkom
Práca s internetom

(So o I, neither do I, zero
Conditional)
Lifestyles
Slovná zásoba-adjectives,
routines, lifestyles
Opis obrázkov(lifestyles)

Informačnoreceptívna –
výklad
Reproduktívna – riadený
rozhovor

Prítomné časy (-ing forms)

Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh

Komunikácia a opis
obrázkov

Auditívna

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Čítanie-British lifestyles

Dramatizácia

Porovnaine životných štýlov

Práca so slovníkom

Posluch skladby

Práca s internetom

Riešenie jazykových
problémov(-ing form, multi
part verbs)
Homes
Slovná zásoba-bývanie

Informačnoreceptívna –
výklad
Reproduktívna – riadený
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Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov

Opis obrázkov(bývanie)

rozhovor

Skupinová práca žiakov

Slovná zásoba(domáce práce) Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh
Predprítomný čas

Práca s knihou

Čítanie-bývanie na palube

Práca so slovníkom

Slovná zásoba (verbs – do,
have, make)

Práca s internetom

Dramatizácia

Písanie listu
Opakovanie(Present tenses,
hobbies, interests, multi-part
verbs)
Heroes
Slovná zásoba-Heroes,
character and personality,
adjectives
Opis obrázkov(heroes)
Minulý čas
Počúvanie-campaigners

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

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca so slovníkom
Práca s internetom

Literatúra – W.S – Hamlet
Riešenie jazykových
problémov(Articles)
Challenge
Slovná zásoba-povolania
s rizikom
Opis obrázkov(nebezpečné
povolania)
Minulý a predprítomný čas

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

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca so slovníkom

Čítanie-Nothing is
impossible

Práca s internetom

Písanie kritiky o hviezdach
Opakovanie (Minulý čas,
Minulý čas priebehový,
articles, multi-part verbs,
wordformation)
Celebration
Slovná zásoba-celebrations,

Informačno-receptívna –
výklad
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Frontálna výučba

wedding, public holidays
Opis obrázkov(celebrations,
wedding,public holidays)
Čítanie webovej stránky
o sobážoch

Reproduktívna – riadený
rozhovor
Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh

Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca so slovníkom

Modálne slovesá

Práca s internetom

Slovná zásoba – Parties,
Advice, Congratulations
Kultúra Škócie(čítanie,
posluch skladby)
Riešenie jazykových
problémov(Adjectives,
collocations)
Food
Slovná zásoba-Food, food
adjectives
Opis obrázkov(food)
Komparatív a Superlatív
prídavných mien
Čítanie-Food for thought

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

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca so slovníkom
Práca s internetom

Písanie SMS
Posluch dialógu
a reprodukcia
Opakovanie(adjectives,
verbs, do, have, make)

Tretí ročník:

Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy

Návrat do školy
Privítanie po prázdninách

Informačnoreceptívna –
výklad

Reproduktívna – riadený
Precvičenie slovesných časov
rozhovor
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Formy práce
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov

Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh

Práca s knihou
Dramatizácia
Práca so slovníkom
Práca s internetom

Money
Práca s lexikou-Money,
money verbs
Opis obrázkov (peniaze)

Informačnoreceptívna –
výklad
Reproduktívna – riadený
rozhovor

Heuristická – rozhovor,
Some, any, much, many, a lot
riešenie úloh
of, a little, a few
Čítanie – Money Matters

Opis obrázkov (gadgets)
Budúci čas – Predtuchy
Predictions(Will, Going to)

Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Práca so slovníkom

Riešenie jazykových
problémov(all, none, both,
neither, another, other, the
other, the second)

Slovná zásoba a definíciegadgets

Individuálna práca žiakov

Dramatizácia

Literatúra- J.S – The pearl

Gadgets

Frontálna výučba

Práca s internetom

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

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca so slovníkom

Čítanie reklamov

Práca s internetom

Písanie reklamy
Opakovanie(gadgets, Money
verbs)
Communication
Slovná zásoba-komunikácia
Opis obrázkov
(communication)

Informačnoreceptívna –
výklad

Frontálna výučba

Reproduktívna – riadený
rozhovor

Skupinová práca žiakov

Individuálna práca žiakov

Čítanie- Mobile Fever

Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh

Práca s knihou

Podmienečné vety –
Conditional sentences

Auditívna

Práca so slovníkom
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Dramatizácia

Televízne programy, Výzor
o programoch

Práca s internetom

Čítanie-Radio Days
Posluch skladby Radio GaGa
Riešenie jazykových
problémov(adverbs)
The WEB
Slovná zásoba-Internet
Opis obrázkov(internet)
Podmienečné vety typ2
Online survey

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

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia

Čítanie- Virtual tourism

Práca so slovníkom

Formálne telefonovanie

Práca s internetom

Opakovanie(compound
words)
The Sea
Slovná zásoba-more, voľný
čas
Posluch morských zvukov

Informačnoreceptívna –
výklad
Reproduktívna – riadený
rozhovor

Čítanie- Around the world

Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh

Predprítomný čas(For, Since)

Auditívna

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Opis obrázkov pomocou
novej slovnej zásoby

Dramatizácia

(Going overseas)

Práca so slovníkom

Literatúra- E.A.P – The
maelstrom

Práca s internetom

Riešenie jazykových
problémov(Present Simple,
Present Perfect, Past Simple)
Mountains
Slovná zásoba-mountains,
weather
Opis obrázkov(mountains)

Informačnoreceptívna –
výklad
Reproduktívna – riadený
rozhovor
Heuristická – rozhovor,
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Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Čítanie- Winter sports

riešenie úloh

Dramatizácia

Čítanie-Everest

Práca so slovníkom

Rezervácia( winter holiday)

Práca s internetom

Opakovanie(compound
words)
Dance
Slovná zásoba-dance
Opis obrázkov(dance)
Budúci čas(Intentions future
arrangements)
Posluch textu a reprodukcia

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

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Čítanie- Írsko

Dramatizácia

Posluch skladby od Corrs

Práca so slovníkom

Porovnávanie kultúry
Slovenska, Maďarska, Írska

Práca s internetom

Riešenie jazykových
problémov(Time clauses)
Music
Slovná zásoba-music, types
of music, musical
instruments, concert
Opis obrázkov(music,
musical instruments)

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

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia

Gramatika- question tags

Práca so slovníkom

Čítanie-concert

Práca s internetom

Čítanie- Rap
Prezentácia o hviezdach
Opakovanie(Present Simple,
Present Continous, question
tags, linking words, multipart verbs)
Pictures
Slovná zásoba-pictures
Opis obrázkov(pictures,

Informačno-receptívna –
výklad
Reproduktívna – riadený
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Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov

paintings)

rozhovor

Skupinová práca žiakov

Čítanie-Camille Pissarro

Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh

Práca s knihou

Opis obrázkov a aktivít
Literatúra- O.W. The picture
of Dorian Gray

Dramatizácia
Práca so slovníkom
Práca s internetom

Riešenie jazykových
problémov(Prepositions)
Buildings
Slovná zásoba- buildings
(stavebnictvo, stavby, atď.)
Opis obrázkov(buildings)
Žiadanie – Request and
Order

Informačno-receptívna –
výklad

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov

Reproduktívna – riadený
rozhovor

Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh

Dramatizácia
Práca so slovníkom

Čítanie-Shelters

Práca s internetom

Čítanie- Dream House
Písanie – Dream house
Opakovanie(definitions,
vocabulary)

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Prvý ročník:

Názov tematického celku

Základy výslovnosti, pravopisu
Pomocné slovesá to be,to have –
časovanie
Otázky a odpovede
Pozdravy, predstavenie sa

Odborná
literatúra

NEW
Opportunities
- Elementary,
Students
Book and
Language
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Didaktická
technika

Materiálne
výučbové
prostriedk
y

Ďalšie
zdroje

Dataprojekto
r

Dostupné
učebnice

CD

PC

Obrázky

Magnetická
gramatická

Mapy

(internet,
knižnica, ...

Internet
Cudzojazyčn
á knižnica

Power Book

tabuľa

Časopisy

Longman
2006

Jaz
laboratorium

Texty

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Slovníky
Gramatické
tabule
Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Priatelia
Slovná zásoba
Charachteristika priateľa
Charachteristika rodinných
prislušníkov
Charachteristika o mne
Počúvanie dialógov
Čítanie a preklad textu
Gramatické cvičenia-jednoduchý
prítomný čas

NEW
Opportunities
- Elementary,
Students
Book and
Language
Power Book

Dataprojekto
r

Dostupné
učebnice

PC

Obrázky

Magnetická
gramatická
tabuľa

Mapy

Longman
2006

Jaz
laboratorium

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

CD
Internet
Cudzojazyčn
á knižnica

Časopisy
Texty
Slovníky
Gramatické
tabule
Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Hobby a záujmy
Slovná zásoba
Počúvanie a doplnenie slov
Gramatické cvičenie-príslovky

NEW
Opportunities
- Elementary,
Students
Book and
Language
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Dataprojekto
r

Dostupné
učebnice

PC

Obrázky

Magnetická

Mapy

CD
Internet
Cudzojazyčn
á knižnica

frekvenčnosti, času,miesta

Power Book

Čítanie a písanie osobného listu

Longman
2006

Dialóg-v cestovnej kancelárii

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

gramatická
tabuľa
Jaz
laboratorium

Časopisy
Texty
Slovníky
Gramatické
tabule
Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Mestá a informácie
Slovná zásoba
Počúvanie dialógov
Predložky miesta-cvičenia
Slovesná väzba –there is/are
Komunikácia v cestovnej kancelárii
Tvorba otázok a odpovedí

NEW
Opportunities
- Elementary
, Students
Book and
Language
Power Book

Dataprojekto
r

Dostupné
učebnice

PC

Obrázky

Magnetická
gramatická
tabuľa

Mapy

Longman
2006

Jaz
laboratorium

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

CD
Internet
Cudzojazyčn
á knižnica

Časopisy
Texty
Slovníky
Gramatické
tabule
Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Cestovanie
Slovná zásoba-druhy cestovania
Počúvanie o počasi
Čítanie a doplnenie správných

NEW
Opportunities
- Elementary
, Students
Book and
Language
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Dataprojekto
r

Dostupné
učebnice

PC

Obrázky

Magnetická

Mapy

CD
Internet
Cudzojazyčn
á knižnica

odpovedi

Power Book

Tvorba prídavných mien od
podstatných mien

Longman
2006

Ročné obdobia

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Slohová práca

gramatická
tabuľa
Jaz
laboratorium

Časopisy
Texty
Slovníky
Gramatické
tabule
Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Idoly a vzory
Slovná zásoba-historické udalosti
Čítanie-umelci
Jednoduchý minulý čas,silné slovesá
Životopis
Písanie životopisu

NEW
Opportunities
- Elementary
, Students
Book and
Language
Power Book

Dataprojekto
r

Dostupné
učebnice

PC

Obrázky

Magnetická
gramatická
tabuľa

Mapy

Longman
2006

Jaz
laboratorium

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

CD
Internet
Cudzojazyčn
á knižnica

Časopisy
Texty
Slovníky
Gramatické
tabule
Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Kultúra a umenie
Slovná zásoba –filmy a knihy
Jednoduchý minulý čas-slabé slovesá

NEW
Opportunities
- Elementary,
Students
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Dataprojekto
r

Dostupné
učebnice

PC

Obrázky

Magnetická

Mapy

CD
Internet
Cudzojazyčn
á knižnica

Čítanie a reprodukcia textu
Príslovky času
Posluch príbehu,doplnenie časových
údajov

Book and
Language
Power Book
Longman
2006

gramatická
tabuľa
Jaz
laboratorium

Časopisy
Texty
Slovníky
Gramatické
tabule

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Zdravý životný štýl
Slovná zásoba-stravovanie
Posluch dialógu-jedlá a nápoje
Práca s textom
Podstatné menápočitateľné,nepočítateľné(some,any,no
t-any)
Slohová práca

NEW
Opportunities
- Elementary
, Students
Book and
Language
Power Book
Longman
2006
Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003
R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
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Dataprojekto
r

Dostupné
učebnice

PC

Obrázky

Magnetická
gramatická
tabuľa

Mapy

Jaz
laboratorium

Časopisy
Texty
Slovníky
Gramatické
tabule
Samostatné
práce

CD
Internet
Cudzojazyčn
á knižnica

Šport
Slovná zásoba
Posluch textu
Gramatické cvičenie-modálne slovesá
Čítanie a doplňovanie lexiky
Tvorenie prísloviek(-ly)
Tvorenie otázok
Konverzácia o športe,opis obrázkov

NEW
Opportunities
- Elementary
, Students
Book and
Language
Power Book

Dataprojekto
r

Dostupné
učebnice

PC

Obrázky

Magnetická
gramatická
tabuľa

Mapy

Longman
2006

Jaz
laboratorium

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

CD
Internet
Cudzojazyčn
á knižnica

Časopisy
Texty
Slovníky
Gramatické
tabule
Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Dovolenka pri mori
Práca s lexikou-počasie
Čítanie listu
Antonymá-prídavné mená
Posluch dialógu(informácie v hoteli)
Predložky , orientácia na mape
Opis obrázku

NEW
Opportunities
- Elementary
, Students
Book and
Language
Power Book

Dataprojekto
r

Dostupné
učebnice

PC

Obrázky

Magnetická
gramatická
tabuľa

Mapy

Longman
2006

Jaz
laboratorium

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003
R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
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Časopisy
Texty
Slovníky
Gramatické
tabule
Samostatné
práce

CD
Internet
Cudzojazyčn
á knižnica

Multikulturálna spoločnosť
Slovná zásoba-geograf.názvy
Posluch textu-zvyky a tradície
Hudba a nástroje(lexika)
Čítanie textu
Slovesné časy(prítomné časy)
Typické anglické jedlá
Známe mestá vo V.Británii
Londýn-pozoru hodnosti

NEW
Opportunities
- Elementary
, Students
Book and
Language
Power Book

Dataprojekto
r

Dostupné
učebnice

PC

Obrázky

Magnetická
gramatická
tabuľa

Mapy

Longman
2006

Jaz
laboratorium

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

CD
Internet
Cudzojazyčn
á knižnica

Časopisy
Texty
Slovníky
Gramatické
tabule
Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Móda a obliekanie
Slovná zásoba-oblečenie
Prídavné mená-šatstvo mládeže
Stupňovanie príd.mien
Čítanie o výzore osoby
Posluch dialógu-opis osoby
Slohová práca-opis osoby

NEW
Opportunities
- Elementary
, Students
Book and
Language
Power Book

Dataprojekto
r

Dostupné
učebnice

PC

Obrázky

Magnetická
gramatická
tabuľa

Mapy

Longman
2006

Jaz
laboratorium

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003
R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
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Časopisy
Texty
Slovníky
Gramatické
tabule
Samostatné
práce

CD
Internet
Cudzojazyčn
á knižnica

Druhý ročník:

Názov tematického celku

Návrat do školy
Privítanie po prázdninách
Precvičenie slovesných
časov
Tvorenie prídavných mien
Priebehový prít. čas

Odborná
literatúra

Didaktická
technika

NEW
OpportunitiesElementary ,
Students
Book and
Language
Power Book

Dataprojektor Dostupné
učebnice
PC
Obrázky
Magnetická
gramatická
Mapy
tabuľa
Časopisy
Jaz
Texty
laboratorium
Slovníky

Longman
2006
Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Materiálne
výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...
CD
Internet
Cudzojazyčná
knižnica

Gramatické
tabule
Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Jobs, career

Čítanie-filmové hviezdy

NEW
OpportunitiesElementary,
Students
Book and
Language
Power Book

Posluch dialógu
a reprodukcia

Longman
2006

Konverzácia o kultúrnych
podujatiach v meste

Password
EnglishHungarian
Dictionary,

Slovná zásoba-povolania
Opis obrázkov(celebrity)
Superlatív prídavných mien

Životopis

Dataprojektor Dostupné
učebnice
PC
Obrázky
Magnetická
gramatická
Mapy
tabuľa
Časopisy
Jaz
Texty
laboratorium
Slovníky
Gramatické
tabule
Samostatné
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CD
Internet
Cudzojazyčná
knižnica

Riešenie jazykových
problémov(neurčité zámená)

Budapest
2003

práce

Tvorba otázok o povolaniach R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Volunteers
Slovná zásoba-charita
Opis obrázkov(charita)
Budúci čas(Be going to)
Čítanie-o peniazoch

NEW
OpportunitiesElementary ,
Students
Book and
Language
Power Book
Longman
2006

Dataprojektor Dostupné
učebnice
PC
Obrázky
Magnetická
gramatická
Mapy
tabuľa
Časopisy
Jaz
Texty
laboratorium
Slovníky

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

CD
Internet
Cudzojazyčná
knižnica

Gramatické
tabule
Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Obchody a nákupy
Slovná zásoba-druhy
obchodov
Posluch textu-nákup odevu
Dialógy-nákup tovaru
Čítanie-nákupy na internete
Budúce časy(will,be going
to...)
Podstatné mená v množnom
čísle

NEW
OpportunitiesElementary ,
Students
Book and
Language
Power Book
Longman
2006

Dataprojektor Dostupné
učebnice
PC
Obrázky
Magnetická
gramatická
Mapy
tabuľa
Časopisy
Jaz
Texty
laboratorium
Slovníky

Password
EnglishHungarian
Dictionary,

Gramatické
tabule
Samostatné
108

CD
Internet
Cudzojazyčná
knižnica

Slohová práca
Známe obchody,trhy
v Londýne
Predložky času

Computers
Slovná zásoba-počítač
Opis obrázkov
Predprítomný čas (Present
perfect) Čítanie-Roboty
Čítanie-počítač
Písanie reklamácie

Budapest
2003

práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
NEW
OpportunitiesElementary ,
Students
Book and
Language
Power Book
Longman
2006

Dataprojektor Dostupné
učebnice
PC
Obrázky
Magnetická
gramatická
Mapy
tabuľa
Časopisy
Jaz
Texty
laboratorium
Slovníky

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

CD
Internet
Cudzojazyčná
knižnica

Gramatické
tabule
Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
NEW
OpportunitiesSlovná zásoba-Vesmír
Elementary ,
Students
Opis obrázkov(vesmír)
Book and
Nepravidelné slovesá(perfect Language
form – 3rd form of verb)
Power Book
Space

Čítanie-UFO
Čítanie-space story
Riešenie jazykových
problémov
(So o I, neither do I, zero

Longman
2006

Dataprojektor Dostupné
učebnice
PC
Obrázky
Magnetická
gramatická
Mapy
tabuľa
Časopisy
Jaz
Texty
laboratorium
Slovníky

Password
EnglishHungarian
Dictionary,

Gramatické
tabule
Samostatné
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CD
Internet
Cudzojazyčná
knižnica

Conditional)

Budapest
2003

práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Lifestyles
Slovná zásoba-adjectives,
routines, lifestyles
Opis obrázkov(lifestyles)
Prítomné časy (-ing forms)
Komunikácia a opis
obrázkov
Čítanie-British lifestyles
Porovnaine životných štýlov
Posluch skladby
Riešenie jazykových
problémov(-ing form, multi
part verbs)

Dataprojektor Dostupné
učebnice
NEW
PC
OpportunitiesObrázky
Magnetická
PreMapy
Intermediate , gramatická
tabuľa
Students
Časopisy
Book and
Jaz
Texty
Language
laboratorium
Power Book
Slovníky
Longman
2006

Gramatické
tabule

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Samostatné
práce

CD
Internet
Cudzojazyčná
knižnica

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Homes

Čítanie-bývanie na palube

Dataprojektor Dostupné
učebnice
NEW
PC
OpportunitiesObrázky
Magnetická
PreMapy
Intermediate , gramatická
tabuľa
Students
Časopisy
Book and
Jaz
Texty
Language
laboratorium
Power Book
Slovníky

Slovná zásoba (verbs – do,

Longman

Slovná zásoba-bývanie
Opis obrázkov(bývanie)
Slovná zásoba(domáce
práce)
Predprítomný čas

Gramatické
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CD
Internet
Cudzojazyčná
knižnica

have, make)

2006

tabule

Písanie listu

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Samostatné
práce

Opakovanie(Present tenses,
hobbies, interests, multi-part
verbs)

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Heroes
Slovná zásoba-Heroes,
character and personality,
adjectives
Opis obrázkov(heroes)
Minulý čas
Počúvanie-campaigners
Literatúra – W.S – Hamlet
Riešenie jazykových
problémov(Articles)

NEW
OpportunitiesPreIntermediate ,
Students
Book and
Language
Power Book
Longman
2006

Dataprojektor Dostupné
učebnice
PC
Obrázky
Magnetická
gramatická
Mapy
tabuľa
Časopisy
Jaz
Texty
laboratorium
Slovníky

CD
Internet
Cudzojazyčná
knižnica

Gramatické
tabule

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Challenge
Slovná zásoba-povolania
s rizikom
Opis obrázkov(nebezpečné
povolania)

NEW
OpportunitiesPreIntermediate ,
Students
Book and
Language

Dataprojektor Dostupné
učebnice
PC
Obrázky
Magnetická
gramatická
Mapy
tabuľa
Časopisy
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CD
Internet
Cudzojazyčná
knižnica

Minulý a predprítomný čas

Power Book

Čítanie-Nothing is
impossible

Longman
2006

Písanie kritiky o hviezdach

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Opakovanie (Minulý čas,
Minulý čas priebehový,
articles, multi-part verbs,
wordformation)

Jaz
laboratorium

Texty
Slovníky
Gramatické
tabule
Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Celebration
Slovná zásoba-celebrations,
wedding, public holidays
Opis obrázkov(celebrations,
wedding,public holidays)
Čítanie webovej stránky
o sobážoch
Modálne slovesá
Slovná zásoba – Parties,
Advice, Congratulations
Kultúra Škócie(čítanie,
posluch skladby)
Riešenie jazykových
problémov(Adjectives,
collocations)

NEW
OpportunitiesPreIntermediate ,
Students
Book and
Language
Power Book
Longman
2006

Dataprojektor Dostupné
učebnice
PC
Obrázky
Magnetická
gramatická
Mapy
tabuľa
Časopisy
Jaz
Texty
laboratorium
Slovníky
Gramatické
tabule

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
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CD
Internet
Cudzojazyčná
knižnica

Food
Slovná zásoba-Food, food
adjectives
Opis obrázkov(food)
Komparatív a Superlatív
prídavných mien
Čítanie-Food for thought
Písanie SMS
Posluch dialógu
a reprodukcia
Opakovanie(adjectives,
verbs, do, have, make)

NEW
OpportunitiesPreIntermediate ,
Students
Book and
Language
Power Book
Longman
2006

Dataprojektor Dostupné
učebnice
PC
Obrázky
Magnetická
gramatická
Mapy
tabuľa
Časopisy
Jaz
Texty
laboratorium
Slovníky

CD
Internet
Cudzojazyčná
knižnica

Gramatické
tabule

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994

Tretí ročník:

Názov tematického celku

Návrat do školy
Privítanie po prázdninách
Precvičenie slovesných
časov

Odborná
literatúra

Didaktická
technika

NEW
OpportunitiesPreIntermediate ,
Students
Book and
Language
Power Book

Dataprojektor Dostupné
učebnice
PC
Obrázky
Magnetická
gramatická
Mapy
tabuľa
Časopisy
Jaz
Texty
laboratorium
Slovníky

Longman
2006

Materiálne
výučbové
prostriedky

Gramatické
tabule

Password
English113

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...
CD
Internet
Cudzojazyčná
knižnica

Hungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Money
Práca s lexikou-Money,
money verbs
Opis obrázkov (peniaze)
Some, any, much, many,
a lot of, a little, a few
Čítanie – Money Matters
Literatúra- J.S – The pearl
Riešenie jazykových
problémov(all, none, both,
neither, another, other, the
other, the second)

NEW
OpportunitiesPreIntermediate ,
Students
Book and
Language
Power Book
Longman
2006

Dataprojektor Dostupné
učebnice
PC
Obrázky
Magnetická
gramatická
Mapy
tabuľa
Časopisy
Jaz
Texty
laboratorium
Slovníky

CD
Internet
Cudzojazyčná
knižnica

Gramatické
tabule

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Gadgets
Slovná zásoba a definíciegadgets
Opis obrázkov (gadgets)
Budúci čas – Predtuchy
Predictions(Will, Going to)
Čítanie reklamov

NEW
OpportunitiesPreIntermediate ,
Students
Book and
Language
Power Book
Longman
2006

Dataprojektor Dostupné
učebnice
PC
Obrázky
Magnetická
gramatická
Mapy
tabuľa
Časopisy
Jaz
Texty
laboratorium
Slovníky
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CD
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Písanie reklamy
Opakovanie(gadgets, Money
verbs)

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Gramatické
tabule
Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Communication
Slovná zásoba-komunikácia
Opis obrázkov
(communication)
Čítanie- Mobile Fever
Podmienečné vety –
Conditional sentences
Televízne programy, Výzor
o programoch
Čítanie-Radio Days
Posluch skladby Radio
GaGa
Riešenie jazykových
problémov(adverbs)

The WEB
Slovná zásoba-Internet
Opis obrázkov(internet)
Podmienečné vety typ2
Online survey

NEW
OpportunitiesPreIntermediate ,
Students
Book and
Language
Power Book
Longman
2006

Dataprojektor Dostupné
učebnice
PC
Obrázky
Magnetická
gramatická
Mapy
tabuľa
Časopisy
Jaz
Texty
laboratorium
Slovníky

CD
Internet
Cudzojazyčná
knižnica

Gramatické
tabule

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
NEW
OpportunitiesPreIntermediate ,
Students
Book and
Language
Power Book

Dataprojektor Dostupné
učebnice
PC
Obrázky
Magnetická
gramatická
Mapy
tabuľa
Časopisy
Jaz
Texty
115

CD
Internet
Cudzojazyčná
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Čítanie- Virtual tourism
Formálne telefonovanie
Opakovanie(compound
words)

Longman
2006

laboratorium

Slovníky
Gramatické
tabule

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
The Sea
Slovná zásoba-more, voľný
čas
Posluch morských zvukov
Čítanie- Around the world
Predprítomný čas(For,
Since)
Opis obrázkov pomocou
novej slovnej zásoby
(Going overseas)
Literatúra- E.A.P – The
maelstrom
Riešenie jazykových
problémov(Present Simple,
Present Perfect, Past Simple)

Mountains
Slovná zásoba-mountains,
weather
Opis obrázkov(mountains)

NEW
OpportunitiesPreIntermediate ,
Students
Book and
Language
Power Book
Longman
2006

Dataprojektor Dostupné
učebnice
PC
Obrázky
Magnetická
gramatická
Mapy
tabuľa
Časopisy
Jaz
Texty
laboratorium
Slovníky

CD
Internet
Cudzojazyčná
knižnica

Gramatické
tabule

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Dataprojektor Dostupné
učebnice
NEW
PC
OpportunitiesObrázky
Magnetická
PreMapy
Intermediate , gramatická
Students
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CD
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Čítanie- Winter sports
Čítanie-Everest
Rezervácia( winter holiday)
Opakovanie(compound
words)

Book and
Language
Power Book

tabuľa

Časopisy

Jaz
laboratorium

Texty

Longman
2006

Slovníky
Gramatické
tabule

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
Dance
Slovná zásoba-dance
Opis obrázkov(dance)
Budúci čas(Intentions future
arrangements)
Posluch textu a reprodukcia
Čítanie- Írsko
Posluch skladby od Corrs
Porovnávanie kultúry
Slovenska, Maďarska, Írska
Riešenie jazykových
problémov(Time clauses)

Dataprojektor Dostupné
učebnice
NEW
PC
OpportunitiesObrázky
Magnetická
PreMapy
Intermediate , gramatická
tabuľa
Students
Časopisy
Book and
Jaz
Texty
Language
laboratorium
Power Book
Slovníky
Longman
2006

Gramatické
tabule

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
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CD
Internet
Cudzojazyčná
knižnica

Music
Slovná zásoba-music, types
of music, musical
instruments, concert
Opis obrázkov(music,
musical instruments)
Gramatika- question tags
Čítanie-concert
Čítanie- Rap
Prezentácia o hviezdach
Opakovanie(Present Simple,
Present Continous, question
tags, linking words, multipart verbs)

Pictures
Slovná zásoba-pictures
Opis obrázkov(pictures,
paintings)
Čítanie-Camille Pissarro
Opis obrázkov a aktivít
Literatúra- O.W. The picture
of Dorian Gray
Riešenie jazykových
problémov(Prepositions)

NEW
OpportunitiesPreIntermediate ,
Students
Book and
Language
Power Book
Longman
2006

Dataprojektor Dostupné
učebnice
PC
Obrázky
Magnetická
gramatická
Mapy
tabuľa
Časopisy
Jaz
Texty
laboratorium
Slovníky

CD
Internet
Cudzojazyčná
knižnica

Gramatické
tabule

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
NEW
OpportunitiesPreIntermediate ,
Students
Book and
Language
Power Book
Longman
2006

Dataprojektor Dostupné
učebnice
PC
Obrázky
Magnetická
gramatická
Mapy
tabuľa
Časopisy
Jaz
Texty
laboratorium
Slovníky
Gramatické
tabule

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
118

CD
Internet
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Cambridge,
1994
Buildings
Slovná zásoba- buildings
(stavebnictvo, stavby, atď.)
Opis obrázkov(buildings)
Žiadanie – Request and
Order
Čítanie-Shelters
Čítanie- Dream House
Písanie – Dream house
Opakovanie(definitions,
vocabulary)

NEW
OpportunitiesPreIntermediate ,
Students
Book and
Language
Power Book
Longman
2006

Dataprojektor Dostupné
učebnice
PC
Obrázky
Magnetická
gramatická
Mapy
tabuľa
Časopisy
Jaz
Texty
laboratorium
Slovníky
Gramatické
tabule

Password
EnglishHungarian
Dictionary,
Budapest
2003

Samostatné
práce

R.MurphyEnglish
Grammar in
Use,
Cambridge,
1994
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CD
Internet
Cudzojazyčná
knižnica

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

NEMECKÝ JAZYK

Študijný odbor:

sanitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ

120

CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Predmet nemecký jazyk svojim obsahom uvádza študenta do výučby a vedie ho k zvládnutiu základov
správnej ústnej a písomnej komunikácie, k vedomostiam a zručnostiam primeranej interaktívnej
komunikačnej situácii. Jeho obsah je štrukturovaný do tematických celkov: tém a podtém v rámci
ktorých si osvoja zásady neformálneho ústneho a písomného prejavu a reálie nemecky hovoriacich
krajín.
Metódy, formy a prostriedky vyučovania nemeckého jazyka majú stimulovať rozvoj poznávacích
schopností študentov, komunikačných zručností a podporovať ich cieľavedomosť, tvorivosť a
zodpovednosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých študent ako aktívny subjekt v
procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať a učiteľ zase má povinnosť motivovať,
povzbudzovať a viesť študenta k čo najlepším výkonom.
Predmet vedie žiakov k tomu, aby komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe
tolerancie. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových
kompetencií študenta. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie
jazykovú, sociolingvistickú, pragmatickú a komunikačné zručnosti. Súčasťou jazykovej kompetencie
je gramatická, lexikálna, semantická a fonologická. Gramatická kompetencia zahrnuje morfológiu a
syntax. Rozvíjanie komunikačných zručností prispeje k rozvoju interpersonálnej a intrapersonálnej
spôsobilosti, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým
občanom.
Významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu nemecký jazyk je využívanie
počítačov, CD nosičov a internetu na emailové testy a domáce úlohy na precvičenie a upevnenie
jazykovej kompetencie.
Hodnotenie študentov bude založené na kritériách v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude
vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne
metódy a prostriedky hodnotenia.
CIELE PREDMETU:
Cieľom vyučovacieho predmetu nemecký jazyk je osvojenie a aktívne používanie vedomostí,
kompetencií a zručností, ktoré žiakom umožnia vnímať jazyk ako prostriedok získavania a
nadobudnutia informácií, vyjadrovania názorov a postojov na zvládnutie pravidiel medziľudskej
komunikácie daného kultúrneho prostredia, ako prostriedok na rozvíjanie pozitívneho vzťahu k
tradíciám, kultúre a histórii národov, k literatúre a k ďalším druhom umenia. Študenti nadobudnú
presvedčenie, že získané poznatky a vzdelávanie sa v nemeckom jazyku im umožní zaujať aktívne
miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote spoločnosti. Základným princípom jazykového
vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby žiak na úrovni A2:

dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a pomáhal cudzincom, ktorí sú na
návšteve v jeho krajine
121

dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými ktorých jazyk sa učí
viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo

ROZPIS UČIVA s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským:
1.ročník 3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín
2.ročník 3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín
3.ročník 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:
A.

Všeobecné kompetencie

Žiak na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej ich rozvíja tak, aby
dokázal:
•

vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich

•
pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, opísať, pochopiť a používať rôzne stratégie
učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka
•

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomiť si možnosti svojho rozvoja

•

pri štúdiu využívať dostupné materiály

•
udržiavať pozornosť pri prijímaní informácií, pochopiť zámer zadanej úlohy a účinne
spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách

B.

Komunikačné jazykové kompetencie

I.

Jazykové kompetencie

a/lexikálna kompetencia: slovnú zásobu na vyjadrenie- škola a štúdium, mládež a jej životný štýl,
počítače a mobilné telefóny, jedlo a stravovacie zvyklosti, služby- obchody a reštaurácie, záujmy a
voľný čas mladých Nemcov, domácnosť, osobný profil, kultúrne dedičstvo Európy, zamestnanie a
práca, cestovanie a prázdniny, mestá v nemecky hovoriacich krajinách, návšteva Berlína, Rakúsku.
b/ gramatická kompetencia
1.

morfológia

a/slovesá:
prítomný jednoduchý a priebehový čas
jednoduchý a zložitý minulý čas pravidelných a nepravidelných slovies
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činný a trpný rod
oznamovací, rozkazovací, podmieňovací spôsob
neurčité tvary
b/ podstatné mená:
rod, člen, číslo, pád
zdrobneniny, spodstatnené prídavné mená
vlastné mená
c/príslovky: stupňovanie, zámenné príslovky
d/číslovky: základné, radové, desatinné čísla, vyjadrenie dátumu a času
e/ zámená: osobné, privlastňovacie, ukazovacie, opytovacie, zvratné, vzťažné,
neurčité, vymedzovacie
f/ spojky: priraďovacie a podraďovacie
g/prídavné mená – v prísudku, v prívlastku, stupňovanie
h/ predložky:
i/určitý a neurčitý člen
j/častice
k/citoslovcia

2.

syntax

a/ postavenie slovesa
b/ vetný rámec
c/ jednoduchá veta a súvetie /podraďovacie, priraďovacie/
d/ sémantická kompetencia: minulý čas pravidelných slovies
e/fonologická kompetencia: intonácia otázok, výslovnosť koncoviek minulého času pravidelných
slovies, výslovnoť a spelling samohlások

II.

Sociolingvistická a pragmatická kompetencia

•

komunikovať v bežných spoločenských situáciách

•
udržiavať základnú spoločenskú konverzáciu pri výmene informácií žiadosti, vyjadrenia
názoru, pozvania a ospravedlnenia sa, návrhu a povolenia
123

•
vie vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácie a používať
najfrekventovanejšie
•

konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na komunikáciu v logickom slede

•
funkčne využíva základné jazykové prostriedky na získanie informácií, vyjadrenia túžby,
zámeru,
uspokojenia, prekvapenia, odmietnutia, názoru, radosti, záujmu, strachu a rozčarovania

III.
1.

Komunikačné zručnosti
Posluch s porozumením

•
porozumel výrazom, slovám a vetám, ktoré sa ho priamo týkajú a vzťahujú sa na bežné oblasti
každodenného života
•

vie v prejave identifikovať tému a porozumie informáciám v krátkych zvukových záznamoch

•

rozumie pokynom, vetám a slovným spojeniam, ktoré sa ho týkajú

•

dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého

2.

Čítanie s porozumením

•
vyhľadal a pochopil konkrétne informácie v texte a jednoduchších písaných materiáloch ako sú
jedálne lístky, časové harmonogramy
•

vie hľadať špecifické informácie, vybrať potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch

•

porozumel jednoduché osobné listy,

•

z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov

3.

Písomný prejav

•

neformálny list

•

zaznamenať odkaz a preformulovať ho

•

v krátkom paragrafe opísať školu, rodinu, záujmy, osobu, miesto

•

príbeh s konektormi a linking words

•

opis osoby

•

opis miesta

•

projekt

4. Ústny prejav :
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a/dialóg
•

zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy bežného života

•

používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení

•

sformulovať pozvanie, návrhy, ospravedlnenie a reagovať na ne

•

dokáže sa pýtať a odpovedať, reagovať podľa potreby a vyjadri)t svoj postoj

•

požiadať rôzne jednoduché informácie, služby, veci, alebo ich poskytnúť

b/monológ
•

jednoduchým spôsobom rozprávať o každodenných praktických otázkach

•

komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy

•

v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity, vďačnosť

•
vyrozpráva príbeh, podá jednoduchý opis udalostí, činností a zážitkov zo školy a
voľnočasových aktivít
•

v jednoduchom slede myšlienok

•

vie opísať svoje plány a osobné skúsenosti

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy

Prvé kontakty
Mená, krajiny, mestá
Časovanie slovies
Číslovky
Zisťovacie a doplňovacie
otázky

Formy práce

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

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca s mapou

Poradie vetných členov
v opytovacích vetách

Práca s nemeckým
časopisom

Medzinárodné slová

Práca so slovníkom
Práca s internetom

Stretnutia

Informačnoreceptívna –
výklad
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Frontálna výučba

Ďaľšie údaje k osobe
Časovanie slovies
Skloňovanie určitého
a neurčitého členu
Jedenie a pitie, jedálny
lístok

Reproduktívna – riadený
rozhovor
Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh

Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia

Auditívna

Práca s mapou
Práca s nemeckým
časopisom
Práca so slovníkom
Práca s internetom

Zmenáreň
Reálie:Nemecko, Rakúsko,
Švajčiarsko
Akuzatív
Stroje ve domácnosti
Opísať nábytok

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

Nákupy v supermarkete
Obchody v Nemecku
Rozkazovací spôsob

Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia

Práca s nemeckým
časopisom

Množné číslo podstatných
mien a ich skloňovanie

Osobnné zámená v datíve
a v akuzatíve

Individuálna práca žiakov

Práca s mapou

V obchodnom dome

V supermarkete

Frontálna výučba

Práca so slovníkom

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

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca s mapou
Práca s nemeckým
časopisom
Práca so slovníkom
Práca s internetom

Najfrekventovanejšie
zamestnanie

Informačnoreceptívna –
výklad
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Frontálna výučba

Modálne slovesá a ich
časovanie

Reproduktívna – riadený
rozhovor

Používanie predložiek bei,
in

Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh

Aktivity vo voľnom čase

Auditívna

Práca s nemeckým
časopisom

Ročné obdobia

Práca so slovníkom

Radové číslovky

Hra a zábava

Práca s knihou

Práca s mapou

Termíny.Kalendár

Hry rozvíjajúce slovnú
zásobu

Skupinová práca žiakov

Dramatizácia

Hodiny. Určenie času

Hra na opakovanie

Individuálna práca žiakov

Práca s internetom
Informačnoreceptívna –
výklad
Reproduktívna – riadený
rozhovor
Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh
Auditívna

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca s mapou
Práca s nemeckým
časopisom
Práca so slovníkom
Práca s internetom

Rodina a príbuzenstvo
Práca v domácnosti
Odlučiteľné a neodlučiťeľné
predpony
Predložky s datívom
a s akuzatívom
Spojky a, ale, alebo

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

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca s mapou
Práca s nemeckým
časopisom
Práca so slovníkom
Práca s internetom

Bývanie, zariadenie bytu
Časovanie pomocných

Informačnoreceptívna –
výklad
Reproduktívna – riadený
127

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov

a modálnych slovies

rozhovor

Skupinová práca žiakov

Préteritum modálnych
a pomocných slovies

Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh

Práca s knihou

Vety so spojkami weil
a obwohl

Auditívna

Dramatizácia
Práca s mapou
Práca s nemeckým
časopisom

Osobný list

Práca so slovníkom
Práca s internetom
Cestovanie a dovolenka
Perfektum
Partizip Perfekt slovies
s odľučiteľnými
a neodľučiteľnými
predponami
Reálie: Nemecko, Rakúsko,
Švajčiarsko

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

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca s mapou
Práca s nemeckým
časopisom

Slovensko a Bratislava

Práca so slovníkom
Práca s internetom
Zdravie a výživa
Ľudské telo, choroby,
moderné vyšetrovacie
metódy, zdravá výživa
Vyjadriť odporúčanie, radu
Stupňovanie prídavných
mien a prísloviek

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

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca s nemeckým
časopisom

Vety so spojkami wenn

Práca so slovníkom
Farby a typy
Opis osoby
Skloňovanie prídavných
mien

Informačno-receptívna –
výklad
Reproduktívna – riadený
rozhovor
Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh
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Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia

Auditívna

Práca s nemeckým
časopisom
Práca so slovníkom

Bývanie
Domy, byty, inzeráty
Podmieňovací spôsob

Informačno-receptívna –
výklad
Reproduktívna – riadený
rozhovor

Infinitiv s „zu“a bez „zu“

Heuristická – rozhovor,
Spodstatnené prídavné mená riešenie úloh
Zložité vety so spojkou
deshalb, trotzdem

Auditívna

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca s nemeckým
časopisom
Práca so slovníkom
Práca s internetom

Životné štácie
Životopis a opis
Súkromný list a žiadosť
Minulý čas / Préteritum/
Minulý
čas/Plusquamperfektum/

Informačno-receptívna –
výklad
Reproduktívna – riadený
rozhovor

Rezervovanie ubytovania
Predpoveď počasia

Skupinová práca žiakov

Dramatizácia
Práca s nemeckým
časopisom
Práca so slovníkom

Nepravidelné slovesá

Ubytovanie:hotely,
panzióny

Individuálna práca žiakov

Práca s knihou

Heuristická –
rozhovor,referát

Vedľajšie vety so spojkami
als, wenn, nachdem

Cestovanie a služby

Frontálna výučba

Práca s internetom
Informačno-receptívna –
výklad
Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh,

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

referát

Predložky

Práca s nemeckým
časopisom

Priame a nepriame otázky

Práca so slovníkom

Medziľudské vzťahy
Priateľstvo
Partnerský vzťah

Informačno-receptívna –
výklad
Reproduktívna – riadený
rozhovor
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Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov

Sviatky, zvyky a pozvánky
Zvratné slovesá
Vzťažné zámená

Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh
Auditívna

Práca s knihou
Dramatizácia
Práca s nemeckým
časopisom

Vzťažné vety

Práca so slovníkom
Fantastické a tajomné
Osobné zážitky
Alternatívna medicína,
choroby, zranenia
Jasnovidky, veštkyne
budúcnosti
Budúci čas

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

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Dramatizácia
Práca s nemeckým
časopisom

Účelové vety

Práca so slovníkom

Prítomný čas trpného rodu
Väzby slov

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického celku

Prvé kontakty
Mená, krajiny, mestá
Časovanie slovies
Číslovky
Zisťovacie a doplňovacie
otázky
Poradie vetných členov
v opytovacích vetách
Medzinárodné slová

Odborná
literatúra

Didaktická
technika

Materiálne
výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje

Ina Alke,
Rosa-Maria
Dallapiazza,
Eduard von
Jan, Dieter
Maenner:
Tangram 1A,
, Max Hueber
Verlag 1998.

Tabuľa

Výkladový
slovník

Internetové
stránky
Hueber
Verlag
/online
cvičenia
a testy/

CD
prehrávač
DVD
prehrávač
Projektor
Notebook

Zuzana
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Nemecký
časopis
Spitze
Gramatické
tabuľky

(internet,
knižnica, ...

Internet

Radevová :
Cvičebnica
nemeckej
gramatiky
1.2. Didaktis
2003 Brno
Stretnutia
Ďaľšie údaje k osobe
Časovanie slovies
Skloňovanie určitého
a neurčitého členu
Jedenie a pitie, jedálny
lístok

Ina Alke,
Rosa-Maria
Dallapiazza,
Eduard von
Jan, Dieter
Maenner:
Tangram 1A,
, Max Hueber
Verlag 1998.

Tabuľa
CD
prehrávač
DVD
prehrávač
Projektor
Notebook

Výkladový
slovník
Nemecký
časopis
Spitze
Gramatické
tabuľky

Internetové
stránky
Hueber
Verlag
/online
cvičenia
a testy/
Internet

Zuzana
Radevová :
Cvičebnica
nemeckej
gramatiky
1.2. Didaktis
2003 Brno

Zmenáreň
Reálie:Nemecko,
Rakúsko, Švajčiarsko
Akuzatív
Stroje ve domácnosti
Opísať nábytok
V obchodnom dome
Množné číslo podstatných
mien a ich skloňovanie

Ina Alke,
Rosa-Maria
Dallapiazza,
Eduard von
Jan, Dieter
Maenner:
Tangram 1A,
, Max Hueber
Verlag 1998.

Tabuľa
CD
prehrávač
DVD
prehrávač
Projektor
Notebook

Výkladový
slovník
Nemecký
časopis
Spitze
Mapa
Nemecka,
Rakúska,
Švajčiarska
Gramatické
tabuľky

Zuzana
Radevová :
Cvičebnica
nemeckej
gramatiky
1.2. Didaktis
2003 Brno
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Internetové
stránky
Hueber
Verlag
/online
cvičenia
a testy/
Internet

V supermarkete
Osobnné zámená v datíve
a v akuzatíve
Nákupy v supermarkete
Obchody v Nemecku
Rozkazovací spôsob

Ina Alke,
Rosa-Maria
Dallapiazza,
Eduard von
Jan, Dieter
Maenner:
Tangram 1A,
, Max Hueber
Verlag 1998.

Tabuľa
CD
prehrávač
DVD
prehrávač
Projektor
Notebook

Výkladový
slovník
Nemecký
časopis
Spitze
Gramatické
tabuľky

Internetové
stránky
Hueber
Verlag
/online
cvičenia
a testy/
Internet

Zuzana
Radevová :
Cvičebnica
nemeckej
gramatiky
1.2. Didaktis
2003 Brno
Najfrekventovanejšie
zamestnanie
Modálne slovesá a ich
časovanie
Používanie predložiek bei,
in
Aktivity vo voľnom čase

Ina Alke,
Rosa-Maria
Dallapiazza,
Eduard von
Jan, Dieter
Maenner:
Tangram 1A,
, Max Hueber
Verlag 1998.

Tabuľa
CD
prehrávač
DVD
prehrávač
Projektor
Notebook

Výkladový
slovník
Nemecký
časopis
Spitze
Gramatické
tabuľky

Internetové
stránky
Hueber
Verlag
/online
cvičenia
a testy/
Internet

Hodiny. Určenie času
Termíny.Kalendár
Ročné obdobia
Radové číslovky

Hra na opakovanie
Hry rozvíjajúce slovnú
zásobu
Hra a zábava

Zuzana
Radevová :
Cvičebnica
nemeckej
gramatiky
1.2. Didaktis
2003 Brno
Ina Alke,
Rosa-Maria
Dallapiazza,
Eduard von
Jan, Dieter
Maenner:
Tangram 1A,

Tabuľa
CD
prehrávač
DVD
prehrávač

132

Výkladový
slovník
Nemecký
časopis
Spitze

Internetové
stránky
Hueber
Verlag
/online
cvičenia
a testy/

, Max Hueber Projektor
Verlag 1999
Notebook

Rodina a príbuzenstvo
Práca v domácnosti
Odlučiteľné
a neodlučiťeľné predpony
Predložky s datívom
a s akuzatívom
Spojky a, ale, alebo

Tabuľa
Rosa –Maria
Dallapiazza,
Eduard von
Jan, Sabine
Dinsel, Anja
Schumann:
Tangram 1B,
May Hueber
Verlag, 1999,
Ismaning,
Nemecko

CD
prehrávač
DVD
prehrávač
Projektor

Internet

Výkladový
slovník
Nemecký
časopis
Spitze
Gramatické
tabuľky

Notebook

Internetové
stránky
Hueber
Verlag
/online
cvičenia
a testy/
Internet

Zuzana
Radevová :
Cvičebnica
nemeckej
gramatiky
1.2. Didaktis
2003 Brno
Bývanie, zariadenie bytu
Časovanie pomocných
a modálnych slovies
Préteritum modálnych
a pomocných slovies
Vety so spojkami weil
a obwohl
Osobný list

Tabuľa
Rosa –Maria
Dallapiazza,
Eduard von
Jan, Sabine
Dinsel, Anja
Schumann:
Tangram 1B,
May Hueber
Verlag, 1999,
Ismaning,
Nemecko

CD
prehrávač
DVD
prehrávač
Projektor
Notebook

Zuzana
Radevová :
Cvičebnica
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Výkladový
slovník
Nemecký
časopis
Spitze
Gramatické
tabuľky

Internetové
stránky
Hueber
Verlag
/online
cvičenia
a testy/
Internet

nemeckej
gramatiky
1.2. Didaktis
2003 Brno
Cestovanie a dovolenka
Perfektum
Partizip Perfekt slovies
s odľučiteľnými
a neodľučiteľnými
predponami
Reálie: Nemecko,
Rakúsko, Švajčiarsko
Slovensko a Bratislava

Tabuľa
Rosa –Maria
Dallapiazza,
Eduard von
Jan, Sabine
Dinsel, Anja
Schumann:
Tangram 1B,
May Hueber
Verlag, 1999,
Ismaning,
Nemecko

CD
prehrávač
DVD
prehrávač
Projektor
Notebook

Výkladový
slovník
Nemecký
časopis
Spitze
Mapa
Nemecka,
Rakúska,
Švajčiarska,
Slovenska

Internetové
stránky
Hueber
Verlag
/online
cvičenia
a testy/
Internet

Zuzana
Radevová :
Cvičebnica
nemeckej
gramatiky
1.2. Didaktis
2003 Brno
Zdravie a výživa
Ľudské telo, choroby,
moderné vyšetrovacie
metódy, zdravá výživa
Stupňovanie prídavných
mien a prísloviek
Vety so spojkami wenn

Rosa –Maria
Dallapiazza,
Eduard von
Jan, Sabine
Dinsel, Anja
Schumann:
Tangram 1B,
May Hueber
Verlag, 1999,
Ismaning,
Nemecko

Tabuľa
CD
prehrávač
DVD
prehrávač
Projektor
Notebook

Zuzana
Radevová :
Cvičebnica
nemeckej
gramatiky
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Výkladový
slovník
Nemecký
časopis
Spitze

Internetové
stránky
Hueber
Verlag
/online
cvičenia
a testy/
Internet

1.2. Didaktis
2003 Brno
Farby a typy
Opis osoby
Skloňovanie prídavných
mien

Rosa –Maria
Dallapiazza,
Eduard von
Jan, Sabine
Dinsel, Anja
Schumann:
Tangram 1B,
May Hueber
Verlag, 1999,
Ismaning,
Nemecko

Tabuľa
CD
prehrávač
DVD
prehrávač

Výkladový
slovník
Nemecký
časopis
Spitze

Projektor

Internetové
stránky
Hueber
Verlag
/online
cvičenia
a testy/
Internet

Notebook

Zuzana
Radevová :
Cvičebnica
nemeckej
gramatiky
1.2. Didaktis
2003 Brno
Bývanie
Domy, byty, inzeráty
Podmieňovací spôsob
Infinitiv s „zu“a bez „zu“
Spodstatnené prídavné
mená
Zložité vety so spojkou
deshalb, trotzdem

Rosa-Maria
Dallapiazza,
Eduard von
Jan, Beate
Bluggel, Anja
Schumann,
Elke Bosse,
Susanne
Haberland,
Anna
Breitsameter:
Tangram 2.
A, Max
Hueber
Verlag, 2002,
Ismaning
Nemecko

Tabuľa
CD
prehrávač
DVD
prehrávač
Projektor
Notebook

Zuzana
Radevová :
Cvičebnica
nemeckej
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Výkladový
slovník
Nemecký
časopis
Spitze
Gramatické
tabuľky

Internetové
stránky
Hueber
Verlag
/online
cvičenia
a testy/
Internet

gramatiky
1.2. Didaktis
2003 Brno

Životné štácie
Životopis a opis
Súkromný list a žiadosť
Minulý čas / Préteritum/
Minulý
čas/Plusquamperfektum/
Vedľajšie vety so
spojkami als, wenn,
nachdem
Nepravidelné slovesá

Tabuľa
Rosa-Maria
Dallapiazza,
Eduard von
Jan, Beate
Bluggel, Anja
Schumann,
Elke Bosse,
Susanne
Haberland,
Anna
Breitsameter:
Tangram 2.
A, Max
Hueber
Verlag, 2002,
Ismaning
Nemecko

CD
prehrávač
DVD
prehrávač
Projektor

Výkladový
slovník
Nemecký
časopis
Spitze
Gramatické
tabuľky

Notebook

Internetové
stránky
Hueber
Verlag
/online
cvičenia
a testy/
Internet

Zuzana
Radevová :
Cvičebnica
nemeckej
gramatiky
1.2. Didaktis
2003 Brno
Cestovanie a služby
Ubytovanie:hotely,
panzióny
Rezervovanie ubytovania
Predpoveď počasia
Predložky
Priame a nepriame otázky

Tabuľa
Rosa-Maria
Dallapiazza,
Eduard von
Jan, Beate
Bluggel, Anja
Schumann,
Elke Bosse,
Susanne
Haberland,
Anna
Breitsameter:

CD
prehrávač
DVD
prehrávač
Projektor
Notebook
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Výkladový
slovník
Nemecký
časopis
Spitze
Mapa
Nemecka

Internet

Tangram 2.
A, Max
Hueber
Verlag, 2002,
Ismaning
Nemecko

Zuzana
Radevová :
Cvičebnica
nemeckej
gramatiky
1.2. Didaktis
2003 Brno
Medziľudské vzťahy

Tabuľa

Priateľstvo

CD
prehrávač

Rosa-Maria
Dallapiazza,
Partnerský vzťah
Eduard von
Sviatky, zvyky a pozvánky Jan, Beate
Bluggel, Anja
Zvratné slovesá
Schumann,
Elke Bosse,
Vzťažné zámená
Susanne
Vzťažné vety
Haberland,
Anna
Breitsameter:
Tangram 2.
A, Max
Hueber
Verlag, 2002,
Ismaning
Nemecko

DVD
prehrávač
Projektor
Notebook

Zuzana
Radevová :
Cvičebnica
nemeckej
gramatiky
1.2. Didaktis
2003 Brno
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Výkladový
slovník
Nemecký
časopis
Spitze

Internetové
stránky
Hueber
Verlag
/online
cvičenia
a testy/
Internet

Fantastické a tajomné
Osobné zážitky
Alternatívna medicína,
choroby, zranenia
Jasnovidky, veštkyne
budúcnosti
Budúci čas
Účelové vety
Prítomný čas trpného rodu
Väzby slov

Tabuľa
Rosa-Maria
Dallapiazza,
Eduard von
Jan, Beate
Bluggel, Anja
Schumann,
Elke Bosse,
Susanne
Haberland,
Anna
Breitsameter:
Tangram 2.
A, Max
Hueber
Verlag, 2002,
Ismaning
Nemecko

CD
prehrávač
DVD
prehrávač
Projektor
Notebook

Zuzana
Radevová :
Cvičebnica
nemeckej
gramatiky
1.2. Didaktis
2003 Brno

138

Výkladový
slovník
Nemecký
časopis
Spitze

Internetové
stránky
Hueber
Verlag
/online
cvičenia
a testy/
Internet

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Študijný odbor:

sanitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti svetová literatúra, maďarská literatúra a
maďarský jazyk.
Predmet maďarský jazyk a literatúra vo všetkých učebných odboroch svojím obsahom
nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je
štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti, ktoré získajú žiaci pri
štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia so základnými vedomosťami nielen o literatúre,
ale aj o kultúre, umenia a o spoločenské, filozofické pozadie náhľadu na dobu. Učivo sa
skladá z poznatkov o svetovej literatúre, o maďarskej literatúre a o maďarskom jazyku,
vrátane fonetiky, sémantiky, vetnej skladby, písomnej vyjadrovacej schopnosti. Žiaci si musia
uvedomiť, že maďarský jazyk a literatúra poskytuje ľuďom nielen poznatky o literatúre, ale
rozširuje slovnú zásobu nielen čítaním, ale aj rozvinutím techniky a vedy. Preto sme pri
výbere učiva veľmi citlivo pristupovali už aj vzhľadom k jej aplikácii v každodennom živote,
hlavne v medziľudských vzťahoch na úrovni komunikácii. Prihliadali sme aj na primeranosť
učiva podľa schopností žiakov.
Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy
budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti v oblasti
medziľudských a úradných vzťahoch v ústnej aj písomnej forme. Metódy, formy a
prostriedky vyučovania maďarského jazyka a literatúry majú stimulovať rozvoj poznávacích
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť.
Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese
výučby má možnosť spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a
viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti
zvýšeného záujmu v rámci učebného predmetu.
Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu
maďarského jazyka a literatúry spojiť každodenné použitie jazyka a teoretického poznávania
literatúry a pravopisu. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu
kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové
kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, a
spôsobilosti byť demokratickým občanom. Preto je dôležitou súčasťou teoretického
poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a
systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z
učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať
a využívať poznatky z viacerých častí učiva.
K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu maďarský jazyk a
literatúra patrí aj pravidelná návšteva školskej knižnice, pre ktoré má škola vytvorené dobré
materiálno-technické a priestorové vybavenie.
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe.
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu.
Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.
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Výučba bude prebiehať v bežnej triede aj v triede s možnosťou využitia interaktívnej tabule.
Žiaci absolvujú okrem návštevy knižnice aj aktuálne umelecké výstavy, ale navštevujú aj
aktuálne divadelné predstavenia podľa možností.

CIELE PREDMETU:
Cieľom vyučovacieho predmetu maďarský jazyk a literatúra v každom učebnom odbore je
poskytnúť žiakom súbor vedomostí o svetovej literatúre, o maďarskej literatúre a o jazyku,
formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní a
občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o jednotlivých literárnych obdobiach, literárnych a
umeleckých dielach hlavných predstaviteľov svetovej a maďarskej kultúry. Prehlbujú
základné pravidlá pravopisu a písomné žánre školského a verejného styku, rozvíjajú
komunikačné schopnosti. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti tohto vyučovacieho
predmetu.

ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom maďarským:
1.ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín
2.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
3.ročník 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:
Vo vyučovacom predmete maďarský jazyk a literatúra využívame pre utváranie a rozvíjanie
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom
umožňujú:
Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti
•
•
•

sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo) tak, aby
každý každému porozumel,
vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor
kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet)

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti
•
•
•

rozvíjať komunikáciu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,
osvojiť si pocit zodpovednosti za zverejnenie vlastného názoru
hodnotiť a rešpektovať svoje vlastné vystúpenie a vystúpenie druhých.

Schopnosti riešiť problémy
•

využívať a aplikovať teoretické vedomosti v oblasti písomného verejného styku, ako
formulovanie úradných listín, referátov, súkromných listov, zostavenie osnôv, písanie
zápisníc, životopisu a žiadostí.

Spôsobilosť byť demokratickým občanom
•

formulovať a prezentovať svoje postoje v súkromnom a verejnom živote
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•

preukázať vlastnú zodpovednosť za zverejnenie vlastných názorov ústne, a písomne.

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania
1. ročník

Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce

Svetová a maďarská
literatúra

Informačnoreceptívna

Frontálna výučba

- výklad

Frontálna a

Úvod do predmetu

Reproduktívna

individuálna práca žiakov

Antika

– riadený rozhovor

Skupinová práca žiakov

Stredoveká literatúra

Práca s knihou,
interaktívnou tabulou,
použitie IKT

Humanizmus a renesancia
Humanizmus a renesancia
v maďarskej literatúre
Portréty z maďarskej
barokovej literatúry
Klasicizmus v Európe
Klasicizmus v maďarskej
literatúre
Romantizmus vo svetovej
literatúre
Začiatky maďarskej drámy
Romantizmus v maďarskej
literatúre

Maďarský jazyk

Informačnoreceptívna
- výklad

Frontálna výučba
Frontálna a

Jazyk a reč

Reproduktívna

individuálna práca žiakov

Komunikácia

- rozhovor

Skupinová práca žiakov

1. slohová práca

Riešenie úloh

Práca s knihou,
interaktívnou tabulou,
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Text

použitie IKT

2. slohová práca
2.ročník

Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce

Svetová a maďarská
literatúra

Informačnoreceptívna

Frontálna výučba

- výklad

Frontálna a

Romantizmus

Reproduktívna

individuálna práca žiakov

Sándor Petőfi

– riadený rozhovor

Skupinová práca žiakov

János Arany

Práca s knihou,
interaktívnou tabulou,
použitie IKT

Literatúra v období
despotizmu a vyrovnania
Realizmus v európskej a
maďarskej literatúre
Nové literárne smery na
prelome 20. storočia
Obdobie medzi dvoma
svetovými vojnami
Maďarský jazyk
Slovná zásoba jazyka

Informačnoreceptívna
- výklad

Frontálna výučba
Frontálna a

Sémantika

Reproduktívna

individuálna práca žiakov

1. slohová práca

- rozhovor

Skupinová práca žiakov

Slovné druhy

Riešenie úloh

Práca s knihou,
interaktívnou tabulou,
použitie IKT

2. slohová práca

3.ročník

Názov tematického celku
Svetová a maďarská

Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Informačnoreceptívna
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Frontálna výučba

literatúra

Maďarská literatúra medzi
prvou a druhou svetovou
vojnou

- výklad

Frontálna a

Reproduktívna

individuálna práca žiakov

– riadený rozhovor

Skupinová práca žiakov
Práca s knihou,
interaktívnou tabulou,
použitie IKT

Attila József
Radnóti Miklós
Illyés Gyula
Pilinszky János
Nagy László
Vývoj divadelného života a
dramatickej litertúry
po rokoch 1945

Németh László
Déry Tibor
Mészöly Milklós
Örkény István
Márai Sándor
Kertész Imre
Svetová literatúra po roku
1945
Maďarská literatúra na
Slovensku

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
1. ročník
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Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Svetová
a maďarská
literatúra

Úvod do predmetu
Antika
Stredoveká
literatúra
Humanizmus a
renesancia
Humanizmus
a renesancia
v maďarskej
literatúre
Portréty
z maďarskej
barokovej literatúry

Didakti
cká
technik
a

Tabuľa

Mgr. Zuzana Kulcsárová,
Mónika Kulcsárová:
Literatúra 2. časť

Interakt
9vna
tabula,
PC

Materiálne
výučbové
prostriedk
y

Ďalšie
zdroje

Portréty
spisovateľo
v

Internet ,
knižnica

Literárne
mapy

Učebnica pre I. ročník
učebných odborov SOŠ s
vyučovacím jazykom
maďarským – TERRA,
Bratislava 2010

Hornok András, Sisák
Károly: Magyar irodalom
9/1, 9/2, 10/1, 10/2,
Mozaik Kiadó, Budapest

Klasicizmus
v Európe
Klasicizmus
v maďarskej
literatúre
Romantizmus
vo svetovej
literatúre
Začiatky maďarskej
drámy
Romantizmus
v maďarskej
literatúre
Maďarský jazyk

Jazyk a reč

Tabuľa
Kovács László: Magyar
nyelv, Slovenské
pedagogické
144

Interakt
9vna
tabula,

Pravidlá
maďarskéh
o pravopisu

knižnica

Komunikácia
1. slohová práca

nakladateľstvo, Bratislava
1997

PC

Text
2. slohová práca

Magyar nyelv a
középiskolások számára 14, Mozaik Kiadó,
Budapest

2. Ročník

Názov tematického
celku

Svetová
a maďarská
literatúra
Romantizmus
Sándor Petőfi
János Arany
Literatúra v období
despotizmu a
vyrovnania
Realizmus v
európskej a
maďarskej literatúre
Nové literárne
smery na prelome
20. storočia

Odborná literatúra

Mgr. Zuzana Kulcsárová,
Mónika Kulcsárová:
Literatúra 2. časť
Učebnica pre II. ročník
učebných odborov SOŠ s
vyučovacím jazykom
maďarským – TERRA,
Bratislava 2010

Hornok András, Sisák
Károly: Magyar irodalom
9/1, 9/2, 10/1, 10/2,
Mozaik Kiadó, Budapest
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Didakti
cká
technik
a

Tabuľa

Materiálne
výučbové
prostriedk
y

Ďalšie
zdroje

Portréty
spisovateľo
v

Internet ,
knižnica

Literárne
mapy

Obdobie medzi
dvoma svetovými
vojnami

Maďarský jazyk

Slovná zásoba
jazyka
Sémantika

Tabuľa

Pravidlá
maďarskéh
o pravopisu

Knižnica

Didakti
cká
technik
a

Materiálne
výučbové
prostriedk
y

Ďalšie
zdroje

Portréty
spisovateľo
v

Internet ,
knižnica

Kovács László: Magyar
nyelv, Slovenské
pedagogické
nakladateľstvo, Bratislava
1997

1. slohová práca
Slovné druhy
2. slohová práca

Magyar nyelv a
középiskolások számára 14, Mozaik Kiadó,
Budapest

3. Ročník

Názov tematického
celku

Svetová
a maďarská
literatúra

Maďarská literatúra
medzi prvou a
druhou svetovou
vojnou
Attila József

Odborná literatúra

Tabuľa
Mgr. Zuzana Kulcsárová,
Mónika Kulcsárová:
Literatúra 2. časť
Učebnica pre II. ročník
učebných odborov SOŠ s
vyučovacím jazykom
maďarským – TERRA,
Bratislava 2010

Radnóti Miklós
Illyés Gyula
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Literárne
mapy

Pilinszky János
Nagy László
Vývoj divadelného
života a dramatickej
litertúry po rokoch
1945

Hornok András, Sisák
Károly: Magyar irodalom
9/1, 9/2, 10/1, 10/2,
Mozaik Kiadó, Budapest

Németh László
Déry Tibor
Mészöly Milklós
Örkény István
Márai Sándor
Kertész Imre
Svetová literatúra
po roku 1945
Maďarská literatúra
na Slovensku
Maďarský jazyk
Syntax
1. slohová práca
Vetné členy
Štylistika

Kovács László: Magyar
nyelv, Slovenské
pedagogické
nakladateľstvo, Bratislava
1997

2. slohová práca
Magyar nyelv a
középiskolások számára 14, Mozaik Kiadó,
Budapest
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Tabuľa

Portréty
spisovateľo
v
Literárne
mapy

Internet ,
knižnica

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

ETICKÁ VÝCHOVA

Študijný odbor:

sanitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou
identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie.
Pri plnení tohto cieľa sa využíva primárne zážitkové učenie, ktoré popri informáciách účinne
podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha
osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade.
Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej
súčasťou je rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne
hodnotenie iných…), ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu
porúch správania a učenia.
Žiaci sú vedení k harmonickým a stabilným vzťahom v rodine, na pracovisku a k
spoločenským skupinám. Získajú kompetencie samostatne a zodpovedne sa rozhodovať v
oblasti sexuálneho správania. Budú pripravení rešpektovať profesionálnu etiku založenú na
zodpovednosti a úcte k zákazníkovi (odberateľovi).

CIELE PREDMETU:
Žiaci:
• nadobudnú komunikačné spôsobilosti ako sú prezentácia vlastných názorov, vedenie
dialógu, diskusie, odmietanie manipulácie, kultivované vyjadrovanie citov potrebné na
vzájomné spolužitie,
• osvoja si pravidlá konštruktívnej kritiky,
• rozvinú sebaoceňovanie a sebaovládanie,
• uznajú za najvyššiu hodnotu život človeka a všetko, čo ho rozvíja,
• pochopia pravidlá vzájomného spolužitia rodiny,
• prejavia ochotu participovať na živote svojej rodiny,
• uznajú dôležitosť autority,
• akceptujú inakosť v oblasti názorov, sexuálnej orientácie, zvykov, kultúr,
• pochopia dôležitosť nezávislosti od vecí, drog, sexu, médií,
• osvoja si poznanie metód regulácie počatia,
• porozumejú hodnotám priateľstva, lásky, manželstva a rodiny,
• pochopia riziká spojené s predčasným sexuálnym životom,
• osvoja si rešpektovanie etických zásad v práci,
• osvoja si prosociálne správanie ako jednu z podmienok naplneného života.
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ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským:
1.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru

Výkonový štandard

• dokážu začať, rozvíjať a ukončiť rozhovor v súlade so zásadami spoločenskej komunikácie
• vymenujú pravidlá konštruktívnej kritiky
• vyjadrujú kultivovane svoje city
• rozlišujú manipuláciu v komunikácii
• správajú sa asertívne

• aplikujú základné komunikačné spôsobilosti vo vlastnej rodine
• participujú pozitívne na živote rodiny
• zaujímajú sa o členov širšej rodiny
• vysvetlia pôvod a zmysel rodových stereotypov

Obsahový štandard
• rozhovor, pravidlá rozhovoru
• empatia v komunikácii
• diskusia a jej pravidlá
• city, pocity, spôsob ich vyjadrenia
• manipulácia, typy manipulátorov, spôsob odmietnutia manipulácie
• asertívne práva a manipulačné povery
• rodinné pravidlá, spoločný priestor, intimita, odpúšťanie, empatia, zdieľanie, blízkosť,
pomoc, participácia, špecifiká členov rodiny – otec, matka, súrodenec, starý rodič, širšia
rodina
• funkcie rodiny, vzájomnosť, emocionalita, hospodárnosť, podpora
• rodinné dedičstvo, zvyky, kultúra,
150

Čitateľská a finančná gramotnosť je zakomponovaná do jednotlivých učebných celkov.
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

Študijný odbor:

sanitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská,
má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženstvo/náboženská
výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy na škole. Predmet
umožňuje žiakom formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a
konania, konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na
svet, hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu.
Vyučovací predmet náboženstvo/náboženská výchova formuje v človeku náboženské
myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského
myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k
učeniu Cirkvi a k jej tradícii, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou.
Návrh nových učebných osnov kladie dôraz na žiaka a rozvinutie jeho kompetencií, ktoré
sú potrebné pre jeho osobný život a život v spoločnosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese
vznikla potreba nového systému vzdelávania, čo si vyžaduje aj zmenu štruktúry učebných
osnov.

CIELE PREDMETU:
Vyučovací predmet náboženstvo/náboženská výchova sa zameriava na pozitívne
ovplyvneniehodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým
morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný
život i pre život spoločnosti. Náboženstvo/náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti
voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať
sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba
predmetu naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si
morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi
tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre
jednotlivca i pre celú spoločnosť.

ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským:
1.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií, ako základným
orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií ŠVP vymedzil nasledovné
kľúčové kompetencie:
- kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa
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- sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
- kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a
techniky
- kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií
- kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
- kompetencie (spôsobilosti) občianske
- kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne
- kompetencie (spôsobilosti) pracovné
- kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
- kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
- odborné kompetencie (odborné školy)
Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä
rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:

1. kompetencie k učeniu sa
Žiak
-

vyberá a využíva pre efektívne učenie vhodné spôsoby, metódy a stratégie, plánuje,
organizuje a riadi vlastné učenie
kriticky hodnotí výsledky svojho učenia a diskutuje o nich
rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania jazyka Biblie a jazyka Cirkvi, integruje
náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu,
súbežne
s pohľadom prírodných a humanitných vied
prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v
ďalšom
živote
udalosti svojho života vníma a spracováva ako životnú skúsenosť, tj. schopnosť
transformovať na základe refl exie prežitých udalostí svoje konanie v budúcnosti

2. kompetencie k riešeniu problémov
Žiak
-

vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje riešenie problému
samostatne rieši problém s dôrazom na etický princíp k druhým ľuďom a k životnému
prostrediu, kriticky myslí, hľadá kritéria pre voľbu riešenia problémov, zdôvodní
návrhy
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-

svojich riešení s ohľadom na učenie Cirkvi
robí uvážené rozhodnutia, je schopný ich obhájiť, zhodnotí výsledky svojich činov
chápaním vlastnej tradície a chápaním postojov inak svetonázorovo alebo
zmýšľajúcich ľuďí predchádza konfl iktom
postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú zásadu vlastného konania

3. komunikačné kompetencie
Žiak
-

formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje sa
výstižne,
súvisle a kultivovane
účinne sa zapája do diskusie, obhajuje svoj názor a vhodne argumentuje
využíva informačné a komunikačné prostriedky a technológie pre kvalitnú a účinnú
komunikáciu
využíva získané komunikačné zručnosti k vytváraniu vzťahov potrebných k
plnohodnotnému súžitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi
objavuje zmysel symbolického vyjadrovania, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v
rituáloch a slávnostiach.

4. sociálne a interpersonálne kompetencie
Žiak
-

účinne spolupracuje v skupine, na základe poznania alebo prijatia novej roly v
pracovnej
činnosti pozitívne ovplyvňuje kvalitu spoločnej práce
podieľa sa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, ohľaduplnosťou prispieva
k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti poskytne pomoc alebo o
ňu
požiada
prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektívne
spolupracovať
s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí
angažuje sa a uskutočňuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a
lásky
vytvára si pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho sebadôveru a samostatný
rozvoj
ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám
seba

5. občianske kompetencie
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Žiak
- rešpektuje, chráni a oceňuje národnú tradíciu, kultúrne a historické dedičstvo
- prejavuje pozitívny postoj k umeleckým dielam, rozvíja zmysel pre kultúru, aktívne sa
zapája do kultúrneho diania a športových aktivít
- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,
- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp.
spoločnosti
- rešpektuje presvedčenie iných ľudí a váži si ich vnútorné hodnoty
- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti
- odmieta útlak a hrubé zaobchádzanie, uvedomuje si povinnosť postaviť sa proti fyzickému
aj psychickému násiliu
- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam,
prispieva k naplneniu práv iných
- chápe základné ekologické súvislosti a enviromentálne problémy, rešpektuje požiadavky na
kvalitné životné prostredie
- rozhoduje sa v záujme podpory a ochrany zdravia
6. pracovné kompetencie
Žiak
- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje
výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov
- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny
- prácu vníma nielen ako zdroj príjmu zaisťujúci určitú životnú úroveň, ale aj ako povolanie
k spolupráci na rozvoji dobrej budúcnosti pre ľudí a pre svet

7. existenciálne kompetencie
Žiak
-

žiak objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti
osvojí si kritický a diferencovaný prístup k vlastnej osobe, prijíma sám seba, je
pripravený sa na tomto základe si stanoviť nové životné ciele
objavuje z uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon
vysvetlí hodnotu individuálneho ľudského života
objavuje hranice človeka – utrpenie a smrť, je otvorený pre možnosti ich prekonania,
ktoré
ponúka kresťanská viera
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-

objavuje zmysel života, preberá sebariadenie, preberá zodpovednosť za sebaurčenie
rozumie psychickým, sociálnym a historickým súvislostiam, ktoré podmieňujú
hľadanie
zmyslu života a je otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku
vytvára si rebríček hodnôt a osvojuje si životný štýl na základe etických princípov,
analyzuje
dôležité faktory ovplyvňujúce myslenie a životný štýl súčasného človeka
vníma vo svojom živote ako dôležité rozhodnúť sa na základe poznania a skúsenosti
pre
svetonázorový postoj
je schopný posúdiť a oceniť hodnotu vzťahov /priateľstva, manželstva, rodiny/,
vysvetlí
význam manželstva a rodiny a posúdi ich prínos pre spoločnosť, chápe zmysel
vernosti

Charakteristika obsahu učiva pre stredné školy

Téma : Vzťahy a zodpovednosť
Cieľ : Spoznávaním identity človeka refl ektovať vlastnú identitu. Uvedomiť si dôležitý
význam rozhodnutia pre vlastný svetonázorový postoj. V trojičnom rozmere budovať
ľudský rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu života. Prehlbovať medziľudské vzťahy
cez skvalitnenie komunikácie..

Téma : Hodnoty a rozhodnutia
Cieľ : Objavovať hodnotu človeka stvoreného na Boží obraz. Zdôvodniť potrebu budovania
plnohodnotného života. Formovať návyk kritického myslenia a hodnotenia pozitívnych
aj negatívnych javov v spoločnosti a v Cirkvi. Oceniť úlohu Cirkvi pri odovzdávaní
hodnôt. Vnímať potrebu vlastnej angažovanosti pri vytváraní Európy s ľudskou tvárou.
Nadobudnúť základné zručnosti interiorizácie kresťanských hodnôt.

Téma : Identita a poznanie
Cieľ : Zdôvodniť pôvod dôstojnosti človeka podľa učenia Cirkvi. V príbehoch
zdôrazňujúcich identitu veriaceho človeka v Starom zákone a v Novom zákone objavovať
vlastnú identitu. Rozvíjať postoje v duchovnom rozmere človeka.
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Téma : Láska a život
Cieľ : Prehlbovať vedomosti o sociálnej náuke cirkvi a o živote v spoločnosti. Objavovať
dar lásky v človeku. Interiorizovať hodnotu nezištnej lásky konaním dobra druhým.

Postupy a charakteristika výučby predmetu
Výučba predmetu náboženstvo/náboženská výchova má byť zaujímavá a stimulujúca. Má
žiakov učiť riešiť praktické otázky osobného a spoločenského života na základe morálnych
princípov, ktoré sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život v
spoločnosti, ktorá môže kultúrne rásť len aktivitou uvedomelých a zodpovedných občanov s
vysokým morálnym kreditom. Vychováva nielen svojim obsahom učiva ale aj klímou triedy.
Klíma jednotlivých tried vytvára klímu celej školy. Výučba predmetu cielene posilňuje
triednu i školskú klímu. Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných
potrieb žiakov, z ich veku a životných skúseností. Doporučuje sa využívať aktivizujúce
vyučovacie metódy, vhodné projektové vyučovanie v spolupráci so všeobecnovzdelávacími
predmetmi.
Pred začatím výučby je potrebné, aby sa učiteľ dobre oboznámil s celým vzdelávacím
obsahom učiva predmetu, aby poznal učivo iných všeobecnovzdelávacích predmetov alebo na
strednej škole aj odborných spoločenskovedných predmetov.
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

ETIKETA A ESTETIKA

Študijný odbor:

sanitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Predmet rozvíja tvorivé myslenie, zručnosti a návyky žiakov, formuje ich vlastné názory a
hodnotové postoje.
Koncepcia predmetu predpokladá uplatňovanie zážitkových metód edukácie, kreatívne
chápanie umenia, mimo umeleckého estetična a širšej kultúrnej aktivity človeka.
Prostredníctvom zážitkových a skúsenostných metód vyučovania (projekčné metódy,
dramatická výchova, priama skúsenosť atď.) sa snaží motivovať žiakov, rozvíjať a kultivovať
ich osobnosť. Zámerom je, aby aktívna forma vnímania umeleckého diela smerovala k
praktickej činnosti spojenej s poznávaním vyjadrovacích prostriedkov, reči umenia, čím bude
možné realizovať aktívnu estetickú výchovu. Spoločné témy, námety, procesy, analógie a
špecifiká vo vyjadrovacích prostriedkoch budú obsahom interpretácie rôznych druhov umení
ako realizácia polyestetickej výchovy. Pohľad do chronológie dejín umenia sa využíva až vo
vyšších ročníkoch, a to hlavne v priereze vyjadrovacích prostriedkov a postupov. Dôraz sa
kladie na aktuálne formy umenia v súčasnom svete. Poznávanie estetických a
kulturologických pojmov názorov v paralele dejín umenia a kultúry sa objaví až v najvyššom
ročníku, v záverečnej syntéze vedomostí a zručností maturanta gymnázia. Predmet tak
smeruje od aktívnej estetickej činnosti žiakov a estetického vnímania, cez reflexiu zážitkov a
pohľad do histórie umenia a kultúry, až po záverečné estetické a kulturologické
zovšeobecnenia.

CIELE PREDMETU:
Hlavným cieľom predmetu Estetickej výchovy je rozvoj socio-afektívnych schopností žiaka,
jeho postojov, hodnotových orientácií a kritického vnímania kultúry. Predmet sa orientuje aj
na rozvoj psycho-motorických schopností žiaka, na jeho samostatné tvorivé vyjadrovanie
obsahov psychiky, ako aj na rozvoj kognitívnych schopností žiaka v poznávaní kultúry
súčasnosti a minulosti.
Čiastkovými cieľmi predmetu je rozvoj kultúrnych kompetencií (kultúrnej gramotnosti) žiaka
v takejto podobe:
• Rozvíjať kultúrnu identitu žiaka.
• Rozvíjať rešpekt a toleranciu k hodnotám iných kultúr, ako aj schopnosti komunikovať s
príslušníkmi iných kultúr.
• Rozvíjať a prehlbovať chápanie významu estetických faktorov, estetickej činnosti a umenia
v živote človeka a spoločnosti.
• Rozvíjať schopnosť rozlišovať hlavné umelecké druhy, rozvíjať schopnosť reflexie
vlastných estetických záţitkov.
• Rozvíjať schopnosť vnímať rôzne vyjadrovacie prostriedky, médiá a tendencie, ktoré v
kultúre a v umeniach existujú.
• Kultivovať vizuálnu, akustickú, jazykovú a pohybovú gramotnosť, schopnosť kreatívneho
vyjadrovanie myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom rôznych médií.
• Prehlbovať porozumenie súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe.
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• Rozvíjať schopnosť práce s informáciami o významných umeleckých dielach a tendenciách
z európskej tradície, s informáciami o dielach iných kultúrnych tradícií.
• Rozvíjať schopnosť komunikovať kultúrne.
• Prehlbovať zodpovedné postoje a kritické myslenie voči súčasnej kultúrnej ponuke a voči
masmédiám.

ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským:
3.ročník 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín

Súhrn kompetencií, ktoré rozvíja predmet Estetická výchova, pomáha formovať občiansku
zodpovednosť žiaka.
Predmet rozvíja vo viacerých témach tak osobnostné kompetencie, ako aj kognitívne
kompetencie, komunikačné kompetencie a občianske kompetencie. Pretoţe ţiak je
komplexnou osobnosťou a nie je moţné rozvíjať jednotlivé kompetencie izolovane, niektoré
kompetencie sa rozvíjajú cez viaceré témy. Predmet vedie žiakov k tomu, aby vnímali
kultúrne artefakty, kultúrne prejavy a umelecké diela v ich mnohostrannosti ako prirodzenú
súčasť ich ţivota. Hlavný dôraz sa kladie na európsku kultúru, ale je nevyhnutné neustále
dopĺňať obraz mimoeurópskymi kultúrami.
OBSAH
Zážitková a aktívna forma vnímania umeleckého diela spojená s praktickou činnosťou
zameraná na poznávanie a osvojovanie si vyjadrovacích prostriedkov umenia a kultúry.
Svet kultúry, vizuálne, zvukové, pohybové, priestorové znaky a činnosti človeka

Základné vyjadrovacie prostriedky hlavných umeleckých druhov – výtvarných umení,
hudobných umení, slovesných umení, dramatických umení, filmových a elektronických
Časové a priestorové súvislosti kultúry
Funkcie umenia, estetické vnímanie
Životný štýl. Móda. Kultúra tela, zmysel športu
Populárna a masová kultúra. Elektronické médiá
Poznanie, analýza a interpretácia vybraných umeleckých diel a tendencií z histórie kul-túry a
z kultúry vlastného regiónu a národa
Princípy populárnej kultúry, masová kultúra, elektronické médiá. Kultúrna komuniká-cia.
Kultúra a technika
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VZDELÁVACÍ

ŠTANDARD

Žiak kultivovane vyjadruje svoje zážitky a predstavy vizuálne, zvukovo, slovom a pohybom.
Je schopný charakterizovať hlavné umelecké druhy, zaujíma aktívne a reflektované
stanoviská aspoň k jednému z nich. Opisuje spôsoby svojej práce s nimi, opisuje jednotlivé
techniky a používané médiá.
• Žiak je schopný pomenovať a opisovať kultúrne fakty a dianie okolo seba.
• Žiak opisuje obsah svojich estetických záţitkov. Hodnotí artefakty vo svojom prirodzenom
životnom prostredí ako kultúrne alebo nekultúrne. Vytvára si kritériá pre odlíšenie gýča.
• Žiak zaujíma samostatné postoje k mediálnej ponuke a diskutuje o nej.
• Žiak sa orientuje v súčasnej kultúrnej ponuke. Pomenúva zmysel alternatívnych kultúrnych
aktivít. Vie vyjadriť svoj vzťah k dielam niektorých kultúrno-historických období. Rozoznáva
časové a priestorové súvislosti kultúry.
• Žiak interpretuje kultúrne artefakty zo súčasnosti a minulosti s pomocou terminológie
vybranej vedy o kultúre.

Vyučovanie predmetu je prispôsobené požiadavkám charakteru školy a formovania profilu
sanitára.
Rámcový učebný plán vychádza zo schváleného vzdelávacieho štandardu, pričom postupuje
podľa učebnice „Estetika a etiketa”:
Čitateľská a finančná gramotnosť je zakomponovaná do jednotlivých učebných celkov.
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

DEJEPIS

Študijný odbor:

sanitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Hlavnou funkciou vyučovacieho predmetu dejepis je kultivovanie historického vedomia
žiakov ako celistvých osobností a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle
odovzdávania historických skúseností či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej
alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie
takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným
spôsobom ovplyvnili vývoj celosvetovej ale aj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu
našej prítomnosti. Žiaci si prostredníctvom dejepisu postupne osvojujú kultúru spoločenskej
komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania, lebo chápanie, vnímanie a
porozumenie historických procesov predstavuje jeden zo základných predpokladov
komplexného poznávania ľudskej spoločnosti.
V procese vyučovania dejepisu na SOŠ sa kladie osobitný dôraz na dejiny 19. a 20. storočia
preto, lebo v nich môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i
problémov. Pomocou vybraných dejepisných tematických celkov a tém dejepis vedie žiakov k
úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického
vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie
kultúrnych a iných odlišností ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev.
Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť
pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.
Štátny vzdelávací program pre tento predmet je určený štvorročným a päťročným študijným
odborom stredných odborných škôl a dvojročným nadstavbovým študijným odborom.

CIELE PREDMETU:
Žiaci
• nadobudnú spôsobilosti orientovať sa v historickom čase a historickom priestore,
• získajú základné vedomosti z oblasti historických udalostí, javov, procesov z národných a
svetových dejín,
• nadobudnú spôsobilosť pochopiť príčiny a dôsledky historických udalostí,
• získajú schopnosti poznávať históriu na základe analýzy primeraných školských
historických písomných, obrazových, hmotných a grafických prameňov a sú schopní týmto
prameňom klásť primerané otázky,
• rozvinú si komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností rozvíjať a kultivovať kultúrny
dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i školského dejepisu v
demokratickej spoločnosti,
• získajú spôsobilosti, ktorými posilnia a uchovajú úctu k národným a kresťanským tradíciám
ako aj úctu k vlastnému národu a k iným národom a národnostným menšinám,
• nadobudnú spôsobilosti na pochopenie a rešpektovanie kultúrnych, náboženských a iných
odlišností ľudí a spoločenstiev.
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ROZPIS UČIVA pre triedy s jazykom slovenským a maďarským:
1.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vo vyučovacom predmete dejepis využívame pre utvárania a rozvíjanie nasledujúcich
kľúčových kompetencií výchovno-vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti
Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy v chronologickej postupnosti,
zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy do synchrónnych celkov,
rozpoznať nerovnomernosť historického vývoja na základe prijatých kritérií,
identifikovať rôzne časové štruktúry historického vývoja,
používať periodické termíny - medzníky ako jeden z prostriedkov orientácie v minulosti.

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti
Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
rozlišovať medzi miestnymi, regionálnymi, národnými, globálnymi historickými javmi
a procesmi,
vystihnúť základné vývinové charakteristiky miestnych, regionálnych, národných, globálnych
historických javov a procesov a prepojenosť medzi nimi,
chápať vzájomnú prepojenosť a podmienenosť hospodárstva, politiky, sociálnej organizácie
a kultúry,
chápať vzťahy medzi individuálnym a sociálnym životom,
chápať úlohu osobností v dejinách.

Schopnosť tvorivo riešiť problémy
Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
vyčleniť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces,
charakterizovať historické udalosti, javy, procesy na základe určujúcich znakov,
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určiť príčiny a vymedziť dôsledky historických udalostí, javov a procesov,
vymedziť a popísať charakteristické znaky jednotlivých historických období, civilizácií,
objasniť vývinové a typologické zvláštnosti historických období, civilizácií v jednotlivých
krajinách, oblastiach a regiónoch,
charakterizovať vzhľadom na historickú podmienenosť ekonomické, sociálne, politické
a kultúrne faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj,
určiť vzhľadom na historickú situáciu význam a úlohu jednotlivých oblastí života spoločnosti,
a človeka, predovšetkým mytológiu, náboženstvo, vedy, umenie, každodenný život.

Spôsobilosť byť demokratickým občanom
Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu vzdelávania využívaním dostupných
metód a prostriedkov ukázať zodpovednosť za zverené veci, správanie sa, zdravie
a spoluzodpovednosť za životné prostredie a stav spoločnosti ako celku a ukázať
zodpovednosť za zverené veci, správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za životné
prostredie a stav spoločnosti ako celku.
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Stratégia vyučovania

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy

Ako to vyzerá v historikovej Informačnoreceptívna „dielni
výklad

Starovek

Reproduktívna – riadený
rozhovor
Heuristická - rozhovor

Formy práce
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Demonštrácia a pozorovanie

Stredovek

Informačnoreceptívna výklad
Reproduktívna – riadený
rozhovor

Slovensko v období
stredoveku

Heuristická - rozhovor

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Demonštrácia a pozorovanie

Novovek
Habsburská monarchia
v novoveku

Informačnoreceptívna výklad
Reproduktívna – riadený
rozhovor
Heuristická - rozhovor

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Demonštrácia a pozorovanie

Zrod modernej doby
Moderný slovenský národ

Informačnoreceptívna výklad
Reproduktívna – rozhovor

Slováci v Rakúsko – Uhorsku Heuristická - rozhovor
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Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov

Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy

Formy práce
Práca s knihou
Demonštrácia a pozorovanie

Prvá svetová vojna a vznik
Československa
Charakteristika
Československej republiky

Informačnoreceptívna výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Demonštrácia a pozorovanie

Charakteristika
Československej republiky
Na ceste k druhej svetovej
vojne

Informačnoreceptívna výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Demonštrácia a pozorovanie

Druhá svetová vojna
Slovenská republika (1939 1945)
Konflikt ideológií

Informačnoreceptívna výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Demonštrácia a pozorovanie

Učebné zdroje

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

168

Názov tematického celku

Odborná literatúra

Ako to vyzerá v historikovej Kolektív: Dejepis pre
„dielni
stredné odborné školy
a stredné odborné učilištia l
, OrbisPictusIstropolitana.
Bratislava 1997
Starovek

Didaktická
technika

Materiáln
e
Ďalšie
výučbové
zdroje
prostriedk
y

Dataprojekto Učebnica
r
Prefotené
PC
materiály

Internet
knižnica

Magnetická
tabuľa
Tabuľa

Stredovek

Filpchart
Slovensko v období
stredoveku
Novovek
Habsburská monarchia
v novoveku

Kolektív: Dejepis pre
stredné odborné školy
a stredné odborné učilištia
l, 2 ,
OrbisPictusIstropolitana.
Bratislava 1997

Dataprojekto Učebnica
r
Prefotené
PC
materiály

Internet
knižnica

Magnetická
tabuľa
Tabuľa
Filpchart

Zrod modernej doby

Učebnica
Moderný slovenský národ
Slováci v Rakúsko –
Uhorsku

Kolektív: Dejepis pre
Prefotené
stredné odborné školy
materiály
a stredné odborné učilištia
2 , OrbisPictusIstropolitana. Dataprojekto
Bratislava 1997
r
PC
Magnetická
tabuľa

Učebnica
Prefotené
materiály

Tabuľa
Filpchart

Prvá svetová vojna a vznik
Československa
Charakteristika
Československej republiky

Kolektív: Dejepis pre
stredné odborné školy
a stredné odborné učilištia
3 , OrbisPictusIstropolitana.
Bratislava 1997
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Dataprojekto Učebnica
r
Prefotené
PC
materiály
Magnetická
tabuľa

Internet
knižnica

Názov tematického celku

Odborná literatúra

Na ceste k druhej svetovej
vojne

Didaktická
technika

Materiáln
e
Ďalšie
výučbové
zdroje
prostriedk
y

Tabuľa

Učebnica

Filpchart

Prefotené
materiály

Druhá svetová vojna

Internet
knižnica

Slovenská republika (1939 1945)
Kolektív: Dejepis pre
stredné odborné školy
Konflikt ideológií
a stredné odborné učilištia
4 , OrbisPictusIstropolitana.
Bratislava 1997

Dataprojekto
r
PC

Učebnica

Magnetická
tabuľa

Prefotené
materiály

Tabuľa
Filpchart
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Internet
knižnica

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

OBČIANSKA NÁUKA

Študijný odbor:

sanitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojim obsahom pomáhal žiakom
orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a
väzieb. Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k
pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií.
Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, činnosťou dôležitých politických inštitúcií
a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíja
občianske a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku
zodpovednosť a motivuje žiakov k aktívnej účasti na živote demokratickej spoločnosti.
Oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu a
jej dejiny ako určité laboratórium ľudského myslenia.

CIELE PREDMETU:
Žiaci
• pochopia jedinečnosť a neopakovateľnosť každého človeka v spoločnosti,
• utvoria si vedomie vlastnej identity a identity druhých ľudí,
• akceptujú vlastnú osobnosť a osobnosť druhých ľudí,
• zorientujú sa v spoločenských, politických a právnych faktoch, tvoriacich rámec
každodenného života,
• uvedomia si práva a povinnosti občana Slovenskej republiky, rešpektujú základné
princípy demokracie a tolerancie,
• uplatnia vhodné komunikačné prostriedky k vyjadrovaniu vlastných myšlienok,
citov, názorov a postojov, k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému
obhajovaniu svojich práv,
• nadobudnú rešpekt ku kultúrnym, náboženským a iným odlišnostiam ľudí a
spoločenstiev,
• zvládnu základný kategoriálno-pojmový aparát filozofie,
• prezentujú filozofiu a jej dejiny ako určité laboratórium ľudského myslenia a
výkony jednotlivých filozofov ako inšpirujúcu ukážku toho, ako sa ľudské myslenie
rodilo, v čase menilo a precizovalo v strete s inými myšlienkovými platformami,
• rešpektujú a uplatňujú mravné princípy a pravidlá spoločenského spolunažívania a
prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania.
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ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským:
3.ročník 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín

Základy etiky – Morálka a spoločnosť
Osnovy sú projektované tak, aby sa študenti oboznámili so vznikom, vývojom a funkciou
morálky v spoločnosti, základnými ľudskými hodnotami a ich vzťahom k spoločenským
normám, morálnymi problémami súčasného človeka.

Základy estetiky
Osnovy sú projektované s cieľom posilniť u študentov estetické vnímanie a cítenie,
oboznámiť študentov so základnými formami a druhmi umenia, poukázať na vývoj
estetických vzťahov človeka k prostrediu, potrebu estetiky v každodennom živote človeka.
Študenti sa oboznamujú aj so všeobecnými zásadami kultivovaného spoločenského správania
(etiketou).

Základy psychológie
Osnovy sú projektované s cieľom obohatiť študentov o poznatky psychologickej vedy, jej
humanizujúceho poslania pri vysvetľovaní príčin a dôsledkov ľudského snaženia a konania a
poskytnúť informačný rámec o zákonitostiach a špecifikách psychiky človeka, o základných
psychických dispozíciách, ich vplyve a pôsobení na poznanie seba samého a svojho miesta v
sociálnych vzťahoch. Osnovy sú rozčlenené do dvoch častí: všeobecná psychológia a sociálna
psychológia. Každá z nich reprezentuje osobitnú oblasť psychologickej vedy, ide teda o dve
relatívne nezávislé časti. Zároveň sa vzájomne dopĺňajú, môžu preto slúžiť jedna druhej: pre
učiteľa znamená toto rozčlenenie možnosť vybrať si buď obidve, alebo tú časť, ktorá viac
vyhovuje zameraniu a záujmu študentov a profilu školy.

Základy práva, ľudské práva a základné slobody
Osnovy sú projektované s cieľom posilniť u študentov právne vedomie, poskytnúť im
základné vedomosti o poslaní štátu a práva, úlohe práva a zákonnosti v demokratickej
spoločnosti, o ľudských právach a základných slobodách ako i poučenie o právach a
povinnostiach občana – spotrebiteľa.

Základy ekonómie a ekonomiky
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Osnovy sú projektované tak, aby študenti získali základnú orientáciu o fungovaní
ekonomického systému spoločnosti, oboznámili sa so základnými kategóriami a
ekonomickými procesmi, s ktorými sa budú stretávať v bežnom živote.
Tieto osnovy si učitelia volia na takom type školy, kde nie je zavedený povinný odborný
predmetu Ekonómia, ekonomika.

Základy sociológie
Osnovy sú projektované tak, aby študenti získali základnú orientáciu v poznatkoch o
spoločnosti, jej vzniku a vývoji, spoločenských zmenách, vzťahoch a sociálnych štruktúrach,
o jednotlivých oblastiach života spoločnosti a rozvíjali schopnosť spájať teoretické vedomosti
so životnou a spoločenskou praxou.

Základy politológie
Osnovy sú projektované tak, aby študenti získali základnú orientáciu o fungovaní politického
systému, politických inštitúcií a vzťahov v demokratickom štáte.

Základy filozofie
Osnovy sú koncipované ako tri varianty:
A variant je zameraný dejinnofilozoficky
B variant je zameraný systematicky
C variant je kombináciou A a B variantu.
Učiteľ si zvolí jeden variant.

Cieľom štúdia základov filozofie je osvojenie základných vedomostí o povahe filozofického
poznania a jeho miesta v dejinách vedy, dejinách filozofie a vplyve jednotlivých filozofov na
myslenie a konanie, osvojenie si základných metodologických postupov, charakteristických
pre filozofické skúmanie.
Súčasťou osnov základov filozofie je aj problematika religionistiky, kde sa študenti
oboznamujú so základmi náuky o náboženstvách.
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

FYZIKA

Študijný odbor:

sanitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými
vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote.
Prírodovedné poznatky sú neoddeliteľnou a nezastupiteľnou súčasťou kultúry ľudstva. V
procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi
jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len
prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím
prostriedkov IKT.
Žiaci si na aktivitách budú osvojovať vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania
fyzikálnych javov. Každý žiak dostane základy, ktoré z neho spravia prírodovedne
gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel využiť získané
vedomosti na efektívne riešenie problémov. Žiaci získajú informácie o tom, ako súvisí rozvoj
prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti.
Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a
morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania.
To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu
získavania dát alebo overovania hypotéz.
Žiaci prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získajú vedomosti na pochopenie vedeckých
ideí a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych
záležitostiach. Získajú schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam
ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne.

CIELE PREDMETU:
Základným cieľom predmetu je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti potrebné na správne
pochopenie a vysvetlenie prírodovedných javov v okolitom reálnom svete.
Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci
rozvíjali svoje schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky,
chápali, ako rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia s inými
predmetmi,
komunikovali myšlienky, pozorovania, argumenty, praktické skúsenosti použitím grafov a
tabuliek,
demonštrovali poznatky a pochopenie vybraných vedeckých faktov, definícií, zákonov,
teórií, modelov a systému jednotiek SI,
vyslovili problém vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom,
formulovali hypotézy,
plánovali vhodný experiment,
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vyhodnotili celkový experiment včítane použitých postupov,
organizovali, prezentovali a vyhodnocovali dáta rôznymi spôsobmi,
používali vhodné nástroje a techniku na zber dát,
vedeli robiť racionálne a nezávislé rozhodnutia.

ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským:
1.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom maďarským:
1.ročník 1/- hodina týždenne, spolu 17 hodín
Tematický celok: MECHANIKA
výkonový štandard

obsahový štandard

znázornia schému javu, v ktorom pôsobia rôzne sily,
pomenujú sily pôsobiace na teleso,
odhadnú veľkosť pôsobiacej sily,
zostroja výslednicu všetkých pôsobiacich síl,
vysvetlia užitočnosť naklonenej roviny v každodennej praxi,
vysvetlia rozdiel medzi statickým a dynamickým trením,
navrhnú situácie, v ktorých je trenie užitočné resp. prekáža,
vysvetlia súvislosti medzi pôsobiacimi silami a pohybovým
stavom telies,
využijú veličinu hybnosť a zákon zachovania hybnosti.

sila ako vektorová veličina
rôzne druhy síl (tiažová, tlaková,
vztlaková, elektrostatická, trecia,
magnetická)
výslednica síl
meranie sily
hybnosť ako vektorová veličina
zákon zotrvačnosti
zákon sily
zákon akcie a reakcie
zákon zachovania hybnosti
naklonená rovina
trenie
pohybový stav telesa

Tematický celok: ENERGIA OKOLO NÁS
výkonový štandard

obsahový štandard

vykonajú a interpretujú ľubovoľný experiment
premeny rôznych foriem energie,
opíšu reálne deje s využitím fyzikálnej terminológie,
opíšu ľubovoľný športový výkon z energetického
hľadiska,
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mechanická práca
energia a jej rôzne formy
výkon
energia potravín
premeny rôznych foriem energie

kvalitatívne charakterizujú rôzne formy energie,
riešia kvalitatívne aj kvantitatívne úlohy súvisiace s
mechanickou prácou, výkonom, energiou, teplom,
navrhnú možnosti šetrenia energie v domácnosti a
vysvetlia ekonomickú návratnosť do energeticky
nenáročných technológií.
Tematický celok: ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIARENIA A FYZIKA MIKROSVETA
výkonový štandard

obsahový štandard

kvalitatívne charakterizujú rôzne druhy
elektromagnetického žiarenia,
vysvetlia využitie röntgenového žiarenia v
zdravotníctve,
poznajú účinky rádioaktívneho žiarenia a spôsoby
ochrany pred jeho účinkami,
opíšu zloženie atómu,
vysvetlia vznik iónov z neutrálnych atómov.
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viditeľné žiarenie
ultrafialové žiarenie
infračervené žiarenie
röntgenové žiarenie
rádioaktívne žiarenie
atóm a jeho štruktúra

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

CHÉMIA

Študijný odbor:

sanitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Chémia pre učebné odbory SOŠ nadväzuje na vyučovací predmet chémia v základnej škole,
prehlbuje vedomosti a spôsobilosti žiakov a formuje ich chemické myslenie. Vyučovací
predmet chémia prispieva k hlbšiemu a komplexnejšiemu pochopeniu prírodných javov a
zákonov, k formovaniu pozitívnych vzťahov k životnému prostrediu a umožňuje žiakom
preniknúť do dejov, ktoré prebiehajú v živej a neživej prírode.
Cieľom chémie je predovšetkým naučiť žiakov využívať nadobudnuté chemické vedomosti,
spôsobilosti a praktické zručnosti v profesionálnom aj osobnom živote. Presvedčiť žiakov, že
chemické poznanie má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho
praktického obsahu, ale aj odhaľovania všeobecných princípov existencie sveta. Presvedčenie
o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností by mali žiaci nadobudnúť v
aktívnej učebnej činnosti.

CIELE PREDMETU:
Žiaci
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

porozumejú základným chemickým pojmom, symbolom a názvom,
opíšu základné predstavy o štruktúre látok a ich stavebných časticiach,
získajú prehľad o vlastnostiach a použití látok uplatňujúcich sa v odbore štúdia,
osvoja si zásady bezpečnosti a hygieny v chemickom laboratóriu,
osvoja si a uplatňujú v živote aj v zásady aktívnej tvorby a ochrany životného
prostredia,
uplatňujú zásady tvorby chemickej symboliky a názvoslovia v praxi,
správne sa orientujú v periodickej sústave prvkov,
uskutočňujú samostatné jednoduché laboratórne cvičenia podľa písomných návodov,
aplikujú prvú pomoc pri poleptaní kyselinou alebo zásadou,
popíšu využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a každodennom živote.

ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským:
1.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín

ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom maďarským:
1.ročník -/1 hodina týždenne, spolu 17 hodín

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru v tematickom celku:
ATÓMY A CHEMICKÉ PRVKY, PERIODICKÁSÚSTAVA PRVKOV
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výkonový štandard
•
•
•
•
•
•
•

vymenujú praktické príklady, ktoré potvrdzujú časticové zloženie látok
vysvetlia časticové zloženie látok
vymenujú základné stavebné častice látok
opíšu stavbu atómu
poznajú základné stavebné častice atómu
vyhľadajú v PSP konkrétne prvky
vymenujú názvy a značky vybraných chemických prvkov (H, O, S, N, P, C, Si, Al,
F, Cl, Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Ag, Au, Pt, Ge, Sn, Pb, He, Zn, W)
• zaradia konkrétne prvky v PTP medzi kovy resp. nekovy
obsahový štandard
Časticové zloženie látok.
Zloženie a štruktúra atómov.
Stavba atómu.
Názvy a značky chemických prvkov.
Periodický zákon, periodická sústava chemických prvkov (PSP),
periodická tabuľka prvkov (PTP), alkalické kovy, halogény, vzácne plyny, kovy, nekovy
CHEMICKÁ VÄZBA A ŠTRUKTÚRA LÁTOK
výkonový štandard
• rozlišujú a vedia používať pojmy: chemický prvok, zlúčenina, atóm, molekula
• zdôvodnia príčiny vzniku chemickej väzby
• vymenujú príklady molekúl, v ktorých sa nachádzajú jednoduché, dvojité alebo trojité
väzby (H2, O2, N2)
• určia počet a druh atómov v jednoduchých molekulách
obsahový štandard
Vznik chemickej väzby, príčiny vzniku chemických väzieb, molekula, kovalentná väzba,
nepolárna väzba, polárna väzba, jednoduchá väzba, násobná väzba (dvojitá, trojitá).
ZÁKLADY NÁZVOSLOVIA ANORGANICKÝCH LÁTOK
výkonový štandard
• poznajú názvy a značky ďalších chemických prvkov podľa zamerania učebného
odboru a požiadaviek odborných predmetov
• určia oxidačné čísla atómov prvkov v oxidoch a halogenidoch
• vedia názvy a vzorce vybraných halogenidov, oxidov, kyselín a hydroxidov, napr:
H2O, CO, CO2, N2O5, SO2, SO3, CaO, HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3, NaOH, KOH,
Ca(OH)2, NaCl, NaNO3, CuSO4, CaCO3, NaCl, KCl
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obsahový štandard
Oxidačné číslo, chemický prvok, chemická zlúčenina, chemický vzorec.
ZMESI A ROZTOKY
výkonový štandard
•
•
•
•

vymenujú po dva príklady chemicky čistej látky a zmesi
používané v ich odbornej praxi
rozčlenia skupiny látok na chemicky čisté látky a zmesi
navrhnú vhodný spôsob oddelenia zložiek konkrétnej zmesi (destilácia, filtrácia,
usadzovanie, kryštalizácia, sublimácia)
• rozlíšia rozpustenú látku a rozpúšťadlo
• klasifikujú roztoky podľa skupenstva
obsahový štandard
Látka, chemicky čistá látka, prvok, zlúčenina, zmes (homogénna, heterogénna).
Skupenstvo látky (tuhé, kvapalné, plynné), spôsoby oddeľovania zložiek zmesí (destilácia,
filtrácia, usadzovanie, kryštalizácia).
Roztok, rozpúšťadlo, rozpustená látka.
CHEMICKÉ REAKCIE
výkonový štandard
• uvedú príklady chemických reakcií z bežného života
• rozlíšia reaktanty a produkty
• zapíšu rovnicu reakcie na základe slovného popisu chemickej reakcie (iba s využitím
látok, ktorých názvy a vzorce poznajú)
• rozlíšia na príkladoch reakcie chemického rozkladu a chemického zlučovania
• vymenujú príklady reakcií, pri ktorých sa energia uvoľňuje a pri ktorých sa energia
spotrebuje s dôrazom na bežný život
• vymenujú príklady pomalých a rýchlych reakcií
• jednoducho zdôvodnia vplyv teploty, množstva reaktantov
• plošného obsahu reaktantov (v tuhom skupenstve) a katalyzátora na rýchlosť
chemických reakcií s dôrazom na bežný život
• vedia používať ochranné pomôcky – okuliare, rukavice, ochranný štít
• aplikujú zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, základné piktogramy (napr.
žieravina, horľavina)
• dodržiavajú zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu a v praxi
• opíšu pomôcky používané pri vykonaných laboratórnych prácach
• opíšu deje sprevádzajúce pokus
• opíšu stupnicu pH, jej význam a použitie
• vymedzia hodnoty pH, pre ktoré je vodný roztok kyslý neutrálny a zásaditý
• rozdelia experimentálne roztoky na kyslé, neutrálne a zásadité
• určia experimentálne pH roztokov uplatňujúcich sa v odbore štúdia
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obsahový štandard
Chemická reakcia, reaktanty, produkty, schéma chemickej reakcie, chemická rovnica,
chemický rozklad, chemické zlučovanie.
Energetické zmeny pri chemických reakciách, rýchlosť chemických reakcií, faktory
ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií (koncentrácia reaktantov, teplota, katalyzátor,
veľkosť povrchu tuhých látok).
Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu, základné laboratórne pomôcky, základné
laboratórne operácie.
Stupnica pH, kyslý, neutrálny a zásaditý roztok, kyselina, zásada, indikátor.
PRVKY A ANORGANICKÉ ZLÚČENINY DÔLEŽITÉ V BEŽNOM ŽIVOTE
výkonový štandard
• vymenujú vlastnosti anorganických látok (tvrdosť, pevnosť, rozpustnosť, elektrická a
tepelná vodivosť, farba, teplota varu a topenia)
• tvoria chemické vzorce a názvy anorganických zlúčenín
• vymenujú vzorce látok s názvom: sóda, sóda bikarbóna, pálené vápno, hasené vápno,
vápenec, kamenná soľ,
• charakterizujú vybrané prvky (H2,O2, N2, S, C, halogény) a anorganické zlúčeniny
(CO, CO2, SO2, SO3, CaO, HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3, NaOH, Ca(OH)2, NaCl,
• zhodnotia využitie uvedených vybraných prvkov a anorganických zlúčenín v odbornej
praxi a bežnom živote
• posúdia vybrané prvky a anorganické zlúčeniny z hľadiska vplyvu na zdravie a životné
prostredie (skleníkový efekt, kyslé dažde, ozón
• vymenujú všeobecné vlastnosti kovov
• overia jednoduchými pokusmi vlastnosti kovov
• vysvetlia podstatu korózie a opíšu jej dôsledky
• vymenujú metódy ochrany kovov pred koróziou
• opíšu význam niektorých kovov (Na, Fe, Cu, Zn, Mg) z hľadiska ich vplyvu na ľudský
organizmus
• vymenujú kovové prvky, alebo zliatiny, ktoré sa používajú pri výrobe vodičov,
šperkov, mincí, stavebných konštrukcií, súčastí automobilov, stavbe lietadiel, spájaní
kovov, výrobe vláken do žiaroviek, ochrane ocele pred koróziou
obsahový štandard
Vlastnosti, výskyt, výroba, použitie, dôležitých anorganických prvkov a zlúčenín, vplyv
niektorých prvkov a ich zlúčenín na životné prostredie.
Halogény, kyselina chlorovodíková, chlorid sodný.
Vodík, kyslík.
Síra, kyselina sírová, sírany.
Uhlík, uhličitany.
Dusík, dusičnany, priemyselné hnojivá a ich vplyv na životné prostredie.
Kovy, korózia kovov, výroba kovov, zliatiny.
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CHARAKTERISTIKA A ROZDELENIE ORGANICKÝCH LÁTOK
výkonový štandard
• vysvetlia vlastnosti uhlíka a organických zlúčenín
• tvoria jednoduché chemické vzorce a názvy organických zlúčenín
• zhodnotia využitie významných zástupcov jednoduchých organických zlúčenín v
bežnom živote a v danom odbore vzdelávania
• rozdelia uhľovodíky podľa druhu uhlíkového reťazca (otvorený – uzavretý reťazec) a
podľa typu väzieb v molekulách.
• zaradia jednotlivé uhľovodíky (napr. metán, propén, butadién, acetylén) medzi alkány,
alkény, alkadiény a alkíny
• vymenujú a zapíšu vzorce prvých 10 alkánov, prvých 4 alkénov, prvých 3 alkínov a 2
alkadiénov
• vymenujú najdôležitejšie použitie uhľovodíkov: metán, etán, propán, bután, heptán,
izooktán, etén, acetylén, butadién, 2-metylbuta-1,3-dién
• vymenujú prírodné zdroje uhľovodíkov (uhlie, ropa, zemný plyn), spôsob ich
získavania a využitia, alternatívne zdroje energie (bioplyn)
obsahový štandard
Charakteristika a rozdelenie organických látok.
Uhľovodíky dôležité v praktickom živote, ich vlastnosti a vplyv na živé organizmy a životné
prostredie, ropa, zemný plyn, uhlie – alifatické a aromatické uhľovodíky.
BIOLÁTKY
výkonový štandard
• opíšu výskyt, vlastnosti a možnosti využitia sacharidov (glukóza, fruktóza, sacharóza,
škrob, celulóza)
• opíšu vlastnosti tukov (rozpustnosť vo vode a v alkohole, pôsobenie svetla na tuky)
• roztriedia tuky podľa zloženia, skupenstva a pôvodu (výskytu)
• opíšu vplyv rastlinných a živočíšnych tukov na ľudský organizmus
• opíšu zloženie a vlastnosti bielkovín
• vymenujú funkcie bielkovín v ľudskom tele
• uvedú príklady zdrojov rastlinných a živočíšnych bielkovín
• vysvetlia význam vitamínov a ich zdroje
• vysvetlia pojmy: avitaminóza, hypovitaminóza a hypervitaminóza
• opíšu význam enzýmov a hormónov pre človeka
obsahový štandard
Prírodné látky (sacharidy tuky, bielkoviny, vitamíny, enzýmy, hormóny).
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

BIOLÓGIA

Študijný odbor:

sanitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Cieľom predmetu je v nadväznosti na biológiu na základnej škole poskytnúť žiakom
kompetencie, ktoré im umožnia správne chápať prírodu ako celok a prírodné javy i procesy vo
vzájomných súvislostiach.
BIO je učebný predmet , ktorý poskytuje žiakovi základné vedomosti o biológii človeka,
genetike a ekológie. Ďalej poskytuje žiakovi základný systém poznatkov o živej prírode, ako
predpokladu formovania prírodovednej gramotnosti. Poznávanie zákonov, ktorými sa riadi
živá príroda. Je základom pre pochopenie jej formovania ako celku a je dôležité pre
formovanie citlivého a zodpovedného vzťahu k nej. Formuje ekologické myslenie, cítenie a
postoje žiakov. Podieľa sa na tvorbe novej hierarchie hodnôt z aspektu trvalo
udržateľného rozvoja. So svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja,
rozširuje a prehlbuje ho. Žiakovi poskytne vedomosti o základných a všeobecných prejavoch
živých sústav, vedomosti o orgánoch a orgánových sústav, ontogenetickom vývine človeka , o
genetike a ekológie. Predmet plní úlohu všeobecnovzdelávacieho predmetu, ako aj úlohu
prípravného predmetu pre odborné vzdelávanie.

CIELE PREDMETU:
Cieľom vyučovania BIO je poskytnúť študentom súbor vedomosti o stavbe a funkcii
ľudského tela, o ontogenetickom vývine človeka , o genetike a o ekológie. BIO vysvetľuje
stavbu buniek, tkanív, opisuje stavbu orgánov podľa jednotlivých systémov ľudského tela a
objasňuje ich funkciu v tele. Vysvetľuje význam genetiky, ontogenetického vývinu človeka a
ekológie. Pomocou osvojených postupov vie žiak ovplyvniť svoje zdravie a dokáže aplikovať
vedomosti o zdraví a chorobe v osobnom živote. Žiak dokáže prezentovať výsledky svojej
práce ústnou i písomnou formou. Pomocou predmetu žiaci nadobudnú spôsobilosť realizácie
projektov v oblasti ochrany životného prostredia a zdravia človeka. Zároveň tvorí základ pre
pochopenie učiva ďalších klinických predmetov.

ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským:
1.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín

Výchovné a vzdelávacie stratégie:
Vyučovací predmet rozvíja u žiakov nasledovné kľúčové kompetencie:

Kompetencia k celoživotnému učeniu sa
- uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja
- vedieť zhodnotiť proces vlastného učenia sa a myslenia
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- vedieť využívať rôzne stratégie učenia sa
- dokázať zhodnotiť informácie , ich zdroj, tvorivo ich spracovať a využiť
- kriticky zhodnotiť svoj pokrok, uvedomiť si možnosti ďalšieho rozvoja

Komunikatívne a sociálno – interaktívne schopnosti
- naučiť rozpoznať druhy komunikácie a ich zásady
- rozpoznať komunikačné bariéry a vedieť ich eliminovať
- vedieť efektívne komunikovať v tíme
- rozvíjať u žiakov samostatnosť, schopnosť spolupráce, zodpovednosť
- naučiť žiaka rešpektovať práva iných

Schopnosť riešiť problémy
- rozpoznať problémy, vedieť ich formulovať
- hľadať, navrhovať metódy, cesty riešenia problému
- korigovať nesprávne riešenia
- používať metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania

Spôsobilosť používať informačné technológie
- vedieť získavať informácie počas vzdelávania
- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie vo vzdelávaní

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD

Obsahový štandard:

Tematický celok: Všeobecná biológia
Témy: Predmet štúdia a metódy práce v biológii
Základné biologické vedné disciplíny
Charakteristika živých a neživých systémov
Cytológia – rozdelenie buniek, ich základná štruktúra, bunkové organoidy
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Rastlinná a živočíšna bunka
Delenie buniek – amitóza, mitóza, meióza

Kľúčové pojmy: živá a neživá príroda, prejavy života, celula, cytológia, prokaryotická
bunka, eukaryotická bunka, bunkové organely, rastlinná a živočíšna bunka, amitóza,
meióza a mitóza

Výkonový štandard:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pomenovať základné biologické vedy
Popísať základné metódy v biológii
Roztriediť prírodu a charakterizovať systémy prírody
Vymenovať a charakterizovať základné prejavy života
Popísať dejiny cytológie
Definovať zákl. pojmy: cytológia, celula, prokaryotická a eukaryotická bunka,
karyoplazma, protoplazma, bunkové organely
Popísať tvar, veľkosť a štruktúru buniek
Pomenovať pojmy: amitóza, mitóza a meióza a vysvetliť ich priebeh

Obsahový štandard:
Tematický celok: Biológia človeka
Témy: Organizácia živých systémov
Pletivá a tkanivá
Orgány a orgánové sústavy
Metabolické procesy – príjem látok do bunky
Metabolické procesy – výdaj látok z bunky
Fotosyntéza
Dráždivosť a pohyb
Rozmnožovanie – formy
Pohlavné bunky
Oplodnenie

Kľúčové pojmy: eobiont, systematizácia organizmov, kolónie, jednobunkové
a mnohobunkové organizmy, diferenciácia, integrácia, pletivo, tkanivo, orgán, orgánová
sústava, metabolizmus, difúzia, osmóza, pinocytóza, fagocytóza, aktívny transport,
asimilácia, disimilácia, fotosyntéza, trávenie, absorpcia, dráždivosť, reprodukcia,
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zygota, gameta, gametofyt, sporofyt, hermafroditizmus, gonochorizmus, spermiogenéza,
oogenéza, inseminácia
Výkonový štandard:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definovať pojem eobiont
Charakterizovať základné znaky živých systémov
Charakterizovať: kolónie, jednobunkové org., mnohobunkové organizmi
Definovať pojmy: diferenciácia, integrácia, pletivo, tkanivo, orgán a orgánová sústava
Charakterizovať druhy tkanív
Charakterizovať orgánové sústavy, ich úlohy a rozoznať ich
Definovať pojmy: metabolizmus, difúzia, osmóza, aktívny prenos, pinocytóza,
fagocytóza, asimilácia, disimilácia
Popísať proces fotosyntézy
Vysvetliť proces trávenia u živočíchov
Popísať metabolizmus tukov, cukrov a bielkovín
Vysvetliť pojmy: podnet, dráždivosť a popísať druhy dráždivosti
Rozoznať typy pohybu a popísať ich
Vysvetliť pojmy: reprodukcia, zygota, gameta, gametofyt, sporofyt, hermafroditizmus,
gonochorizmus, oogenéza, spermatogenéza, inseminácia
Popísať prvotné a druhotné pohlavné znaky a vymenovať ženské a mužské pohlavné
orgány

Obsahový štandard:

Tematický celok: Základy genetiky
Témy: Individuálny vývoj rastlín a živočíchov
Embrionálny a postembrionálny vývoj
Starnutie a smrť
Genetika – základné pojmy
Chromozómy a gény
Dedičnosť viazaná na pohlavné chromozómy
Dedičnosť kvantitatívnych a kvalitatívnych znakov
Mutácie a genetické choroby

Kľúčové pojmy: ontogenéza, embriológia, blastogenéza, organogenéza, polyembrónia,
siamske dvojčatá, embrionálny obdobie, postembrionálne obdobie, starnutie, smrť,
genetika, genotyp, fenotyp, gén, fén, chromozómy, homozygota, heterozygota,
dominancia, recesivita, Mendelove pravidlá, mutácia
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Výkonový štandard:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definovať a vysvetliť pojem ontogenéza
Definovať pojem embriológia
Charakterizovať embrionálne obdobie a jeho fázy
Charakterizovať postembrionálne obdobie a jeho formy
Definovať pojmy: polyembrónia, embrió, siamske dvojča
Charakterizovať obdobie starnutia a zmeny v starobe
Charakterizovať smrť a jej formy
Definovať pojmy: genetika, genotyp, fenotyp, gén, fén, homozygota, heterozygota,
dominancia, recesivita
Popísať Mendelove pravidlá a vedieť aplikovať ich v praxi
Definovať pojem: mutácia a popísať najčastejšie mutácie
Pomenovať najčastejšie genetické choroby

Obsahový štandard:
Tematický celok: Základy ekológie
Témy: Abiotické faktory prostredia
Biotické faktory prostredia
Ekosystém
Potravinové reťazce
Biosféra
Človek a životné prostredie
Starostlivosť o životné prostredie – súčasné problémy

Kľúčové pojmy: oikos, ekológia, abiotický faktor, biotický faktor, ekosystém, biocenóza,
fytocenóza, zoocenóza, populácia, biotop, bióm, biosféra, emisia, imisia, životné
prostredie

Výkonový štandard:
•
•
•
•
•
•
•

Definovať pojem: oikos, ekológia, abiotický a biotický faktor
Charakterizovať abiotické a biotické faktory živ. Prostredia
Definovať pojmy: ekosystém, biocenóza, zoocenóza, fytocenóza, populácia, biotop,
bióm
Charakterizovať potravinový reťazec
Definovať pojem biosféra a pomenovať jej vlastnosti
Definovať a charakterizovať pojmy: emisia a imisia
Posúdiť životné prostredie, navrhnúť starostlivosť o životnom prostredí
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•

Aplikovať platné legislatívne normy a zákony v ochrane ŽP

Učebné zdroje

Názov

Odborná literatúra

Tematického

Didaktická

Materiálne

Ďalšie zdroje

technika

výučbové

( internet,

prostriedky

knižnica )

Anatomický
atlas

Knižnica

Celku
Všeobecná

Štefan Hoja- Silvester

meotár

Biológia

Michal: Biológia

tabuľa

Osveta, Martin 1991

kniha

Mgr. Szúcs Éva:Bio-

interaktívna
tabuľa

Lógia
Dun. Streda 1997

PC
Dataprojektor

Internet

DVD “ Bol
raz jeden
život “
Pracovný list
k výučbe
cytológie

Biológia

Štefan Hoja- Silvester

meotár

Anatomický

Knižnica,

Človeka

Michal: Biológia

tabuľa

atlas

Časopisy

Osveta, Martin 1991

kniha

Mgr. Szúcs Éva: Bioló-

interaktívna
tabuľa

Pracovný list Internet
k výučbe
orgánových
sústav,
metabolický
ch procesov
a
rozmnožova
nia,

gia, Dun.Streda 1997
Dylevský I., Trojan S.:
Somatológia Osveta,
Martin 2003

PC
Dataprojektor

Modely
orgánov

Základy

Štefan Hoja- Silvester

meotár

Anatomický

Knižnica,

Genetiky

Michal: Biológia

tabuľa

Atlas

Časopisy

Osveta, Martin 1991

videotechnika

Internet

Mgr. Szúcs Éva: Bioló-

kniha

DVD “ Bol
raz jeden
život “

gia, Dun. Streda 1997

interaktívna
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Pracovný list

Ekológia

tabuľa

k výučbe
genetiky,
individuálne
ho vývoja

Štefan Hoja- Silvester

meotar

Michal: Biológia

tabuľa

Osveta, Martin 1991

videotechnika

Pracovný list Knižnica
k výučbe
Časopisy
ekológie
Internet

Mgr. Szúcs Éva: Bioló-

kniha

gia, Dun. Streda 1997

Stratégia vyučovania

Názov tematického celku

Metódy

Formy práce

Všeobecná biológia

výklad

Frontálna výučba

rozhovor

Frontálna a individuálna
práca žiakov

heuristická metóda

Skupinová práca žiakov

prednáška
práca s literatúrou

Biológia človeka

Práca s knihou, modelmi,

brainstorming

mapou človeka, pracovným
listom

výklad

Frontálna výučba

HOBO metóda

Frontálna a individuálna

metóda Philips 66

práca žiakov

Riadený rozhovor

Skupinová práca žiakov

Práca s literatúrou

Práca s knihou, anatomickým

Riešenie úloh

Atlasom, pracovným listom
Elektronické vzdelávanie

Základy genetiky

výklad

Frontálna výučba

rozhovor

Frontálna a individuálna
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riešenie úloh

práca žiakov

HOBO metóda

Skupinová práca žiakov

Brainstorming

Precvičovanie vzorových

Prednáška

príkladov

Práca s literatúrou

Práca s knihou, anatomickým
Atlasom človeka, pracovným
listom
Elektronické vzdelávanie

Ekológia

výklad

Frontálna výučba

rozhovor

Frontálna a individuálna

metóda Philips 66

práca žiakov

Heuristická metóda

Skupinová práca žiakov

Práca s literatúrou

Práca s knihou, enviromen-

Riešenie úloh

tálna výchova , práca s
pracovným listom,
Elektronické vzdelávanie
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

MATEMATIKA

Študijný odbor:

sanitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Matematické vzdelávanie v odbornom školstve popri funkcii všeobecného vzdelania plní aj v
jednotlivých odboroch prípravnú funkciu pre odbornú zložku vzdelávania i uplatnenie v praxi.
V tých učebných odboroch, ktoré majú vyššie nároky na matematické vzdelávanie vo vzťahu
k danému odboru štúdia, môže škola vo svojom školskom vzdelávacom programe rozšíriť
matematické vzdelávanie v súlade s náročnosťou a potrebami daného odboru.
Vzdelávací obsah predmetu pre učebné odbory SOŠ je rozdelený do dvoch tematických
celkov:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Práca s údajmi a informáciami

CIELE PREDMETU:
Cieľom matematiky na stredných školách je komplexne rozvíjať žiakovu osob-nosť. Proces
vzdelania smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
použiť základné vedomosti a zručnosti získané v matematike vo svojom živo-te,
orientovať sa v nesúvislých textoch,
pracovať s návodmi.

ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským:
1.ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín
2.ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín
3.ročník 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín
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VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Výkonový štandard:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Žiak po absolvovaní daného učebného odboru vie:
vykonávať základné počtové operácie s číslami, s číselnými výrazmi a používaním
premennej
Práca s údajmi a informáciami
Žiak po absolvovaní daného učebného odboru vie:
s pomocou učiteľa vyhľadávať, vyhodnotiť a spracovať údaje a informácie
Obsahový štandard:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Praktická matematika – práca s údajmi vyjadrenými v percentách.
Elementárna finančná matematika domácnosti (rozhodovanie o výhodnosti nákupu, zľavy,
poistenie, rôzne typy daní a ich výpočet, výpisy z účtov a faktúry) istina, lízing, hypotéka).
Práca s údajmi a informáciami
Práca s informáciami, ich vyhľadávanie a hodnotenie.
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

INFORMATIKA

Študijný odbor:

sanitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov,
postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových
systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu
prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania
informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným
pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní
iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení
školy. Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov
zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v
informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.

CIELE PREDMETU:
Žiaci
naučia sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, efektívne vyhľadávať
informácie uložené na pamäťových médiách alebo na sieti a komunikovať cez sieť,
budú rozvíjať svoje schopnosti kooperácie a komunikácie,
nadobudnú schopnosti potrebné pre výskumnú prácu,
budú rozvíjať svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, sebakritickosť a
snažiť sa o sebavzdelávanie,
naučia sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov,
systémov a aplikácií.
ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským:
1.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
2.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
3.ročník 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín

ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom maďarským:
1.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
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VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PREDMETU
Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
INFORMÁCIE OKOLO NÁS
• spoznajú druhy aplikácií na spracovanie informácií (podľa typu informácie)
a budú vedieť charakterizovať ich typických predstaviteľov,
• vyberú vhodnú aplikáciu v závislosti od typu informácie a budú vedieť zdôvodniť svoj výber,
• efektívne použijú nástroje aplikácií na spracovanie informácií / podľa typu informácie/.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
• textová informácia, jednoduchý formátovaný dokument, aplikácie na spracovanie textov,
• grafická informácia, rastrová grafika, grafické formáty, aplikácie na spracovanie
grafickej informácie,
• číselná informácia, tabuľkový kalkulátor, bunka, hárok, vzorec, funkcia, grafy.
PRINCÍPY FUNGOVANIA DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ (DT)
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
• vysvetlia činnosti operačného systému pri práci so súbormi a priečinkami.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
• základné pojmy, vstupné, výstupné zariadenia,
• softvér, operačný systém, základné vlastnosti a funkcie
(spravovanie zariadení, priečinkov a súborov).
KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ (DT)
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
• spoznajú princípy a demonštrujú použitie e-pošty na konkrétnom klientovi,
• využijú služby webu na získavanie informácií,
• spoznajú rôzne spôsoby vyhľadávania informácie /index, katalóg/
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
• internet, základné pojmy (adresa, URL, poskytovateľ služieb, služby,
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• neinteraktívna komunikácia, e-pošta, web–prehliadače, webová stránka, vyhľadávanie
informácií
• netiketa, bezpečnosť na internete
INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
• charakterizujú jednotlivé typy softvéru z hľadiska právnej ochrany (freeware,
shareware,) a porozumejú, ako sa dajú používať,
• vysvetlia pojmy „licencia na používanie softvéru“, „autorské práva tvorcov softvéru“,
multilicencia,
• charakterizujú činnosť počítačových vírusov, vysvetlia škody, ktoré môže spôsobiť,
vysvetlia princíp práce antivírusových programov, demonštrujú ich použitie.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
• registrácia softvéru,
• riziká informačných technológií, malvér (pojmy, detekovanie, prevencia); kriminalita,
• etika a právo, autorské práva na softvér, licencia (freeware, shareware, demoverzia,
multilicencia, open source).
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

Študijný odbor:

sanitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby
celoživotnej starostlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a
praktických skúsenosti vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej
výchovy, športovej činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí.
Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických pohybových, psychologických a
sociálnych základoch zdravého životného štýlu.
Žiak získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, pohybový
rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života v dospelosti.
Osvojí si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy prevencie proti civilizačným
ochoreniam, metódy rozvoja pohybových schopnosti a pohybovej výkonnosti v prípade
žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím princípy úpravy zdravotných
porúch.
Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne a výkonnostne orientovanej zdatnosti a
telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových disciplín.
Je vedený pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja k
zorientovaním sa vo výbere pohybu pri poskytujúcich sa zdravotných poruchách a ich
prevencií k poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v režime dňa.
Na jednotlivých stupňoch vzdelávania postupne získaný komplex predmetových a kľúčových
kompetencií spolu s osvojenými telovýchovnými a športovými zručnosťami by sa mal takto
stať v konečnom dôsledku súčasťou jeho životného štýlu a výrazom jeho životnej filozofie.
Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti o pohybe, športe, zdraví a
zdravotnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania
telesnej a športovej výchovy.
Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej
oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané
obsahovými štandardmi.
CIELE PREDMETU:
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť
žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne
pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať
rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v starostlivosti o
zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, z telesnej výchovy a zo športu. Utvárať
trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu v nadväznosti na ich záujmy
individuálne potreby ako súčasť životného štýlu a predpoklad schopnosti k celoživotnej
starostlivosti o svoje zdravie. Špecifickým cieľom predmetu je, aby žiaci porozumeli zdraviu
a prebrali zodpovednosť za svoje zdravie, aby vedeli pohotovo rozlišovať determinanty
zdravia, aby osvojili si vedomosti a zručnosti ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s
aktívnym pohybovým režimom, s osobným výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím,
aby vedeli aplikovať a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní
svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti, aby boli schopní zhodnotiť svoje pohybové
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možnosti, zorganizovať si svoj pohybový režim a zapojiť sa do športovej činnosti, aby si
osvojili poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti
poskytovania prvej pomoci.
Výchovné a vzdelávacie stratégie:
Metódy a prostriedky pôsobenia na žiaka sú vyberané tak, aby čo najviac zohľadňovali
osobnosť žiaka, aby formovali vlastnosti osobnosti, aby vzbudili v nich trvalý záujem starať
sa o svoje zdravie.

ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským:
1.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
2.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
3.ročník 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín

Kompetencia k celoživotnému učeniu sa:
vytvárať vlastnú pohybovú identitu, pohybovú gramotnosť a zdravotný status
uvedomiť si potrebu pohybu a ako sa sebarealizovať
dokázať zhodnotiť svoje výsledky, spracovať ich
Sociálno – interaktívne schopnosti
vedieť pracovať v tíme
prezentovať vlastný výkon
Schopnosť riešiť problémy
korigovať nesprávne držania tela
vedieť poskytovať prvú pomoc
hladať najefektívnejšiu metódu riešenia problémov
Spôsobilosť používať informačné technológie
mať počítačovú gramotnosť
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Názov tematického celku
Stratégia vyučovania
Metódy

Zdravie a jeho poruchy

Formy práce

Informačno-receptívna
výklad
Reproduktívna
rozhovor
Heuristická
ukážka a
Nácvik

–
-

- Frontálna a hromadná práca

riadený

žiakov
Frontálna a

rozhovor, individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov

a informačno
203

–

Zdravý životný štýl

receptívna

Práca s IKT

metóda

Demonštrácia a pozorovanie

Informačno-receptívna
výklad

- Frontálna hromadná práca
Frontálna a

Reproduktívna – rozhovor
Heuristická
ukážka a

-

rozhovor,

individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov

Meródy na osvojovanie Práca s IKT
pohybových zručností
Demonštrácia a pozorovanie

Telesná zdatnosť
a pohybová
výkonnosť

Športové činnosti
pohybového
režimu

Informačno-receptívna
výklad

- Frontálna výučba
Frontálna a

Reproduktívna – rozhovor

individuálna práca žiakov
Heuristická - rozhovor,
informačno
receptívna Skupinová práca žiakov
metóda
a metódy
na Demonštrácia a pozorovanie
osvojenie
pohybových
zručnosti
Práca s IKT

Informačno-receptívna
výklad

- Frontálna výučba

Rozhovor -reproduktína
Metódy
na
osvojenie
pohybových zručností

Skupinová a hromadná a
individuálna práca žiakov

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné
zdroje:
Názov tematického Odborná literatúra Didaktická
Materiálne Ďalšie
celku
technika
výučbové
zdroje
prostriedky
(internet,
knižnica, ...

Zdravie a jeho
poruchy

Kol.autorov:
Didaktika školskej
TEV

Obrázky
Dataprojektor

Kostra

PC

Knihy
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Internet

Magnetická
tabuľa

odborné

Tabuľa
zošit

Zdravý životný štýl

Kol. autorov:
Didaktika školskej
Telesnej výchovy

Dataprojektor
PC

Meranie TK
,PF

Internet

Tabuľky

Tabuľka
Videotechnika
zošit

Telesná zdatnosť a
Pohybová
výkonnosť

Kol. autorov:
Didaktika školskej
TEV
Kopecká K
.KopeckyP.:
Anatómia

Športové činnosti
pohybového režimu

Kol. autorov:
Didaktika školskej

Diaprojektor

výsledkové
tabuľky

Internet
fólie

Tabuľka
Videotechnika
zošit

Videotechnika výsledkové
tabuľky
Tabuľka

TEV
Kopecká K
.KopeckyP.:
Anatómia
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Obrazy
internet

Obsahový štandard:
1.
Tematický celok: Ľudský organizmus ako celok z hľadiska stavby a funkcie
Téma: biológia. Stavba človeka. Zdravá výživa. Otužovanie. Zdravie.
Obsahový štandard:
poznatky z biológie získané na ZŠ
oporná a pohybová sústava
dýchacia sústava a vplyv pohybu na ich rozvoj
obehová sústava a vplyv na ich rozvoj

-

Výkonový štandard:
vytvoriť si ucelenú predstavu o ľudskom organizme ako celku z hľadiska stavby
a funkcie, poznať zásady správnej životosprávy v zmysle aktívneho zdravia
a zdravého životného štýlu
osvojiť si základy správnej výživy a zdravého životného štýlu
získať praktické zručnosti zdravotne orientovaných pohybových činnostiach
a využívať ich v dennom režime

-

2.

Tematický celok: Vplyv telesnej výchovy a športu na somatický, funkčný
a zdravotný stav človeka
Téma: pohyb. Telesný, funkčný, psychický, motorický rozvoj.
-

-

Obsahový štandard:
psychohygiena, stres, pohybový režim, tvorba pohybového programu,
zdravý životný štýl, pohybový program, pohybový režim,
kalokagatia, olympizmus, aktívny odpočinok
Výkonový štandard:
prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju
predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú
pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovaniu telesnej zdatnosti
a upevňovania zdravia
účelne využívať vplyv prírodných síl na vykonávanie vybraných telovýchovných
a športových činností v starostlivosti o zdravie
pochopiť význam aktívneho odpočinku v pohybovom režime žiakov
3.

Tematický celok: Kondičná príprava a všestranne rozvíjajúce cvičenia
a pohybové hry, športový tréning
Téma: atletika. Loptové hry. športová gymnastika, moderná gymnastika. Plávanie.
Lyžovanie.
Obsahový štandard:
-

Pojmy a symboly
Sila, vytrvalosť, rýchlosť
Výkonový štandard:
splniť požiadavky všeobecnej pohybovej výkonnosti a ovládať cvičenia
zodpovedajúce jeho psychomotorickým predpokladom tak, aby im bol schopný
samostatne realizovať v primeraných podmienkach
preukázať schopnosť hodnotiť a diagnostikovať telesnú zdatnosť a pohybovú
výkonnosť, vedieť diagnostikovať pulzovú frekvenciu
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-

vedieť uplatniť viaceré pohybové prostriedky na rozvoj jednotlivých pohybových
schopností
pochopiť potrebu dosiahnutia svojej optimálnej pohybovej výkonnosti

4.

Tematický celok: Základy techniky a taktiky vybraných športových odvetví ,
odborná terminológia, pravidlá
Téma: Tanec, sebaobrana. Vybrané športové odvetvia. športové hry. Odborná terminológia.
5.

Obsahový štandard:
pojmy a symboly
pohybové schopnosti, koordinačné schopnosti
motorické testy
pohybová výkonnosť
diagnostika
Výkonový štandard:
aktívne ovládať základné techniky a taktiky vybraných športových odvetví a rozumieť
odbornej terminológii pohybových činností, uplatňovať zásady účelnej organizácie
telovýchovných aktivít,
preukázať pohybovú gramotnosť, využitie poznatkov a schopností osobnom
športovom výkone
získať poznatky o pravidlách športových disciplín a vedieť ich uplatniť pri športových
disciplínach
vedieť prezentovať osobný výkon na verejnosti

Tematický celok: Regenerácia, kompenzácia
Téma: relaxácia, joga. Rytmická gymnastika. Fitness. Wellnes.
Obsahový štandard:
diagnostika telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti
telesná zdatnosť
stabilita a labilita tela

Výkonový štandard:
- vytvoriť si predpoklady pre transfer získaných zručností do pracovnej motoriky
a ovládať kompenzačné cvičenia regeneráciou telesných a duševných síl vzhľadom na
požiadavky budúcej profesie,
- poznať princípy a hodnotenia koordinačných schopností, preukázať svoju úroveň ich
rozvoja činnosťami pre denný režim
- správne držať telo, uvedomiť si princípy stability a lability tela pri pohybe v rôznych
situáciách
- zvládnuť pohybové situácie v priestore a čase
- vykonávať pohyb rôznym zaťažením a zhodnotiť svoju motorickú úroveň
6.

Tematický celok: Poradové cvičenia
Téma: správne držanie tela. Základné telovýchovné pojmy, názvoslovie. Estetika
pohybového prejavu.
Obsahový štandard:
-

psychohygiena, stres
pohybový režim
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-

hudba, rytmus, takt, melódia
pohybová výchova
Výkonový štandard:
uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu,
prostredia a ľudských vzťahov,
hodnotiť a prezentovať kvalitu pohybu, vie vyjadriť svoje zážitky z pohybu
zostaviť rozcvičenie pri hudbe, individuálnu a kolektívnu pohybovú väzbu

7.

Tematický celok: Hygiena a bezpečnosť pri telesnej výchove a športe, základy
prvej pomoci
Téma: primárna a sekundárna prevencia , prvá pomoc
•
•
•
•
•

8.

Obsahový štandard:
pojmy a symboly
zdravotný stav, zdravotné návyky
prvá pomoc
nebezpečie závislostí
Výkonový štandard:
Definovať zdravie, zdravotný stav, zdravotné oslabenie, zdravotné postihnutie,
vysvetliť pojem hygiena a definovať jej význam pre zdravie
vysvetliť zásady primárnej a sekundárnej prevencie
identifikovať telesné, psychické, duševné a sociálne aspekty pohybu, športu vo vzťahu
k zdraviu
praktické poskytnutie prvej pomoci

Tematický celok: Šport a pobyt v prírode
Téma: prírodné prostredie, vodné prostredie, pohyb vo vode, bezpečnosť pohybu v prírode
-

Obsahový štandard:
pojmy a symboly
prírodné prostredie, druhy ter
énov
premiestňovanie a pobyt v prírode
adaptácie na prírodné prostredie
bezpečnosť pohybu v prírode

Výkonový štandard:
demonštrovať osvojenie si základných pohybových zručnosti vo vodnom prostredí, v zimnej
prírode,
sa orientovať v prírodnom prostredí a adaptovať na ponúkané zaťaženie, predvídať riziko
pobytu a športovej činnosti,
osvojiť si základy vybraného zimného športu a plávania,
vhodne využiť prírodné prostredie na prevenciu zdravia, na špecifickú starostlivosťpri
zdravotnej poruche,
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

ZDRAVOVEDA

Študijný odbor:

sanitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Predmet zdravoveda na SZŠ v rámci štátneho programu, ako súčasť odbornej
zložky vzdelávania, poskytuje študentom vhodne vybranými poznatkami z klinicky
aplikovanej anatómie a fyziológie, histológie a embryológie, biochémie a antropológie
didaktický systém poznatkov o stavbe a funkcii ľudského organizmu. Realizovaním
moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky
pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia a konania žiakov. Tvorivé
myslenie umožňuje študentom správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh
teoretického aj praktického charakteru. Predmet poskytuje základy nevyhnutné pre ďalšie
odborné predmety a pre ďalšie vzdelávanie.

CIELE PREDMETU:
Cieľom vyučovania predmetu zdravoveda je v maximálnej možnej miere prispieť
k splneniu cieľov odborného vzdelávania a osvojeniu si kľúčových kompetencií
prostredníctvom obsahu učiva anatómie a fyziológie. Žiaci sa majú naučiť pracovať so
základnou odbornou terminológiou, osvojiť si schopnosť vyhľadávať odborné informácie
v literatúre a informačných médiách, vhodne prezentovať odborné poznatky, analyzovať
vybrané problémy, aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych úloh rôznej zložitosti. Mali by
chápať a vysvetliť vybrané javy a procesy prebiehajúce v ľudskom organizme, vedieť
používať základné myšlienkové operácie na získavanie nových poznatkov, logicky spájať
poznatky nadobudnuté štúdiom aj iných vedných odborov a využiť ich pri riešení
problémových úloh.

ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským:
1.ročník 3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín
2.ročník 3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín
3.ročník 4 hodiny týždenne, spolu 120 hodín
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•

Organizácia zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb

Ciele a úlohy zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb. Organizačná štruktúra
zdravotníctva. Organizácia liečebno-preventívnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych
služieb. Charitatívne a iné podporné činnosti. Zariadenia liečebno - preventívnej starostlivosti.
Zdravotnícki pracovníci. Právna zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov pri výkone
povolania. Morálne a etické črty zdravotníckeho pracovníka. Základy komunikácie. Nácvik
sociálnych a komunikačných zručností. Základy psychologického prístupu k chorým. Základy
zdravotníckej etiky.
•

Základy hygieny a tvorby životného prostredia

Ochrana a tvorba životného prostredia. Hygiena a jej vplyv na zdravie. Význam prostredia a
výživy pre zdravie. Základy hygieny detí a dorastu. Hygiena v zdravotníckych a zariadeniach
sociálnych služieb, zásady dodržiavania bariérovej ošetrovateľskej starostlivosti.
•

Človek a jeho zdravie

Človek ako spoločenská bytosť. Telesné a duševné zdravie, zdravý spôsob života. Podiel
jedinca, rodiny a spoločnosti na udržovaní a upevňovaní zdravia. Ľudské telo, jeho
anatomicko-fyziologická jednota a jeho vzťah k prostrediu. Zdravie a choroba. Infekcia,
obranyschopnosť organizmu a prenos infekcie. Prevencia chorôb. Všeobecné príznaky
chorôb.
•

Choroby pohybového ústrojenstva

Stručná anatómia. Základné funkcie, poruchy a príznaky. Najčastejšie choroby pohybového
ústrojenstva.
•

Choroby mozgu a miechy

Stručná anatómia. Základné funkcie, poruchy a príznaky. Najčastejšie choroby nervovej
sústavy.
•

Očné choroby

Stručná anatómia, základné funkcie, poruchy, vrodené chyby, náhle príhody, príznaky.
•

Choroby ušné, nosové, krčné

Stručná anatómia, základné funkcie, poruchy, vrodené chyby, náhle príhody, príznaky chorôb
jednotlivých orgánov a ich funkcií.
•

Choroby dýchacích ústrojov

Stručná anatómia dýchacej sústavy, základné funkcie, poruchy a príznaky. Najčastejšie
choroby priedušiek, pľúc a pohrudnice.
•

Choroby krvi a krvného obehu

Stručná anatómia krvi, krvný obeh, základné funkcie, poruchy a príznaky. Najčastejšie
choroby krvi, srdca a ciev.
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•

Choroby tráviacich ústrojov

Stručná anatómia tráviacej sústavy, základné funkcie , poruchy a príznaky. Výživa a jej
poruchy. Najčastejšie choroby žalúdka, pečene, žlčových ciest a pankreasu.
•

Choroby vylučovacej sústavy

Stručná anatómia obličiek, močových ciest, základné funkcie, poruchy a príznaky.
Najčastejšie choroby obličiek a močových ciest.
•

Endokrinné choroby

Stručná anatómia žliaz s vnútorným vylučovaním, základné funkcie, poruchy a príznaky.
Najčastejšie endokrinné ochorenia.
•

Poruchy imunity a alergické choroby

Imunita, význam, druhy, príznaky, poruchy, najčastejšie choroby. Alergia, druhy, príznaky,
najčastejšie ochorenia.
•

Kožné a pohlavné choroby

Stručná anatómia, základné funkcie, príznaky ochorení.
•

Gynekologicko-pôrodnícka starostlivosť

Pohlavný život, manželstvo, rodičovstvo. Tehotenstvo, pôrod, starostlivosť o rodičku a dieťa.
Najčastejšie poruchy a choroby vo všetkých vekových obdobiach ženy. Psychika ženy.
•

Detský vek a jeho choroby

Vývoj dieťaťa, výživa a hygiena dieťaťa. Najčastejšie ochorenia detského veku.
•

Staroba a jej ochorenia

Starnutie a staroba. Najčastejšie choroby, ich priebeh a prejavy.
•

Nádorové ochorenia

Druhy nádorov, príčiny, príznaky. Najčastejšie nádorové ochorenia.
•

Infekčné ochorenia

Infekcia, jej pôvodcovia, šírenie nákazy, prevencia. Najčastejšie infekčné ochorenia.
Nozokomiálne nákazy.
•

Náhle príhody

Najčastejšie náhle príhody ohrozujúce život. Hlavné príčiny a príznaky.
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

SANITÁRSTVO

Študijný odbor:

sanitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Predmet sanitárstvo na SZŠ v rámci štátneho programu, ako súčasť odbornej zložky
vzdelávania poskytuje teoretické poznatky a praktické zručnosti pri práci v zdravotníckych
zariadeniach a rôznych laboratóriach. Poskytuje zároveň možnosť osvojiť si praktické
zručnosti v rámci cvičení v laboratórnych podmienkach školy.

CIELE PREDMETU:
Cieľom vyučovania predmetu sanitárstvo je vytvoriť u žiaka teoretickú bázu vedomostí
a praktických zručností nevyhnutných pre realizáciu rôznych techník pri vykonávaní činnosti
sanitára. Žiak, ktorý je schopný pracovať v kooperácii s členmi ošetrovateľského tímu.
Získané vedomosti a zručnosti si ďalej žiak upevňuje v prirodzených podmienkach
v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb a rôznych úsekoch
pod odborným vedením pedagógov s požadovanou odbornou spôsobilosťou.

ROZPIS UČIVA pre triedy a vyučovacím jazykom slovenským a maďarským:
1.ročník 3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín, z toho 66 hodín cvičení
2.ročník 3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín, z toho 66 hodín cvičení
3.ročník 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín, z toho 30 hodín cvičení

•

Zdravotnícke a sociálne zariadenia

Zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, druhy, stavebné usporiadanie
nemocníc a iných zariadení. Hygienický režim v jednotlivých typoch zdravotníckych
zariadení a zariadení sociálnych služieb, lôžkové oddelenia, centralizované zariadenia a iné
úseky práce. Zneškodňovanie nemocničných odpadov. Rizikové pracoviská. Osobné
ochranné prostriedky.
•

Lôžkové oddelenie

Lôžkové oddelenie, typy, časti, vybavenie. Organizácia práce na lôžkovom oddelení.
Pomocné centrálne služby. Prevádzkový a domáci poriadok na lôžkovom oddelení.
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•

Posteľ pacienta a jej úprava

Typy postelí v zdravotníckych a zariadeniach sociálnych služieb. Základné vybavenie postelí.
Montáž postele. Doplnky k vybaveniu postele, pomocné zariadenia postele a manipulácia s
nimi. Čistenie a dezinfekcia postele.

•

Bielizeň

Druhy bielizne. Manipulácie s čistou a použitou bielizňou.
•

Starostlivosť o pomôcky

Druhy pomôcok (sklenené, gumové, smaltované, z plastov, z kovu a iné). Zásady a
organizácia starostlivosti o pomôcky. Preddezinfekcia, mechanická očista, druhy, pomôcky,
prostriedky, spôsoby. Dezinfekcia, druhy, prostriedky a spôsoby dezinfekcie. Príprava
dezinfekčných roztokov a manipulácia s nimi. Obväzový materiál, druhy.
•

Sterilizácia

Sterilizácia, druhy. Centrálna sterilizácia.
•

Stravovanie pacientov

Transport stravy. Príprava prostredia pred podávaním jedla v jedálňach a na posteliach.
Očista, dezinfekcia a uloženie riadu. Odstraňovanie zvyškov jedla. Základné informácie o
diétach a podávaní stravy dospelým pacientom.
•

Transport pacientov

Sprevádzanie a prenášanie pacientov bez pomôcok a s pomôckami podľa pokynov
nadriadených zdravotníckych pracovníkov. Prenášanie pacientov na nosidlách. Zabezpečenie
polohy pacienta pri transporte podľa pokynov nadriadených zdravotníckych pracovníkov.
•

Starostlivosť o prostredie pacienta

Estetická a hygienická úprava prostredia, izieb chorých a jednotlivých miestností ošetrovacej
jednotky vrátane zariadení na hygienickú očistu. Vplyv prostredia na spokojnosť chorých.
•

Osobná hygienická starostlivosť o pacientov

Základný hygienický filter u dospelých pacientov. Hygienická starostlivosť o ruky pacienta,
česanie, úprava nechtov, umývanie vlasov, holenie, odvšivovanie.
•

Vyprázdňovanie pacientov

Podkladanie podložnej misy, močovej fľaše. Umývanie znečisteného pacienta po
vyprázdnení. Výmena absorbčných podložiek, plienok u inkontinentných pacientov.
•

Organizácia práce sanitára

Úloha sanitára pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti. Postavenie sanitára ako člena
zdravotníckeho tímu. Pracovná náplň a harmonogram práce sanitárov na lôžkových
oddeleniach, zariadeniach poskytujúcich sociálne služby a na iných úsekoch práce.
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•

Práca v laboratóriách

Usporiadanie laboratórií podľa jednotlivých typov (biochemické, hematologické,
mikrobiologické, histologické), organizácia práce a hygienický režim. Ochrana zdravia a
bezpečnosť pri práci. Postup pri manipulácii s chemickými látkami. Uskladňovanie
chemických látok. Druhy laboratórneho skla, nástrojov, prístrojov a ďalších pomôcok.
Pomôcky používané pri odbere biologického materiálu a pri zhotovovaní preparátov. Zásady
likvidácie a likvidácia infekčného a kontaminovaného materiálu. Prevádzka laboratórií a
životné prostredie.
•

Práca v lekárenskej službe

Lekárenské pracovisko a jeho zariadenie, organizácia práce, hygienický režim. Spôsoby
uskladňovania a manipulácia so zdravotníckym materiálom a liečivými prípravkami. Hygiena
v skladovacích priestoroch lekárenskej služby. Udržiavanie hygieny v lekárenskej službe.
Príprava, umývanie, dezinfekcia a sterilizácia laboratórnych nástrojov, prístrojov, liekoviek,
fliaš na sterilné roztoky.
•

Práca na transfúznom oddelení

Transfúzne oddelenie, jeho zariadenie, organizácia práce, hygienický režim. Manipulácia s
pomôckami potrebnými pri odbere histologického materiálu a transfúzie krvi. Darcovstvo
krvi. Zásady likvidácie a likvidácia infekčného a kontaminovaného materiálu.
•

Práca na patologicko- anatomickom oddelení

Zariadenie patologicko-anatomického oddelenia. Pracovné nástroje a iné pomôcky,
organizácia práce, hygienický režim pitevne. Manipulácia s pracovnými nástrojmi a inými
pomôckami v pitevni. Sterilizácia a dezinfekcia pomôcok a nástrojov. Špecifiká práce sanitára
na patologicko- anatomickom oddelení, etika práce s mŕtvym telom.
•

Práca na oddelení centrálnej sterilizácie

Zariadenie centrálnej sterilizácie, organizácia práce, hygienický režim. Mechanická očista,
špecifické požiadavky na prácu v centrálnej sterilizácii. Sterilizačné prístroje, ich prevádzka a
manipulácia s nimi. Zásady vyberania, triedenia a ukladania sterilizovaného materiálu a jeho
distribúcia na jednotlivé oddelenia. Pracovné postupy v centrálnej sterilizácii. Ochrana
zdravia a bezpečnosť pri práci.
•

Práca v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební

Oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov, oddelenie balneo- a vodoliečby, oddelenie
elektroliečby, oddelenie teploliečby, oddelenie inhalačnej liečby, oddelenie svetloliečby a
zariadenia pre masáže a kinezioterapiu. Vybavenie, organizácia práce, Hygienická
starostlivosť o technické vybavenie (t. z. mechanické čistenie, dezinfekcia bežnými
dezinfekčnými prostriedkami napr. vane, perličkový rošt, sprchovací box, sauna, masážny
stôl, zdvíhacie zariadenia pre imobilných a pod).Starostlivosť o prostredie a bezpečnosť pri
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práci na jednotlivých oddeleniach. Hygienická starostlivosť o pomôcky a rehabilitačné
pomôcky, manipulácia s pomôckami napr. pre zábaly, inhaláciu, kinezioterapeutický stôl, a
pod). Starostlivosť a manipulácia s prádlom (príprava, ukladanie plachiet, uterákov, rúšok a
pod.).
•

Práca v detských zariadeniach

Detské zariadenia. Vybavenie. Organizácia práce. Hygienický režim. Výchovné pomôcky,
hračky, starostlivosť o ne.
•

Práca na operačnom oddelení

Operačný trakt. Zariadenie. Pomôcky a ich udržiavanie. Hygienický režim. Organizácia práce.
Príprava operačnej sály a pomocných zariadení. Asistencia pri príprave pacienta na operáciu
(holenie operačného poľa, doprava pacienta na operačnú sálu, polohovanie pacienta na
operačnom stole), prevoz pacienta po operácii, likvidácia materiálu po operácii, očista,
dezinfekcia, sterilizácia a odkladanie pomocných zariadení, odsun biologického materiálu.
Prísun a odsun fliaš so stlačenými plynmi.
•

Práca v sádrovni

Sadrovňa, jej zariadenie, pomôcky. Organizácia práce. Hygienický režim. Druhy obväzov.
Príprava sadrových obväzov a dláh. Úprava podložky chorého pred prikladaním sadrových
obväzov. Preprava chorých v sadrovom obväze. Pomoc pri chôdzi s barlami.
•

Práca v dopravnej zdravotnej službe

Sanitka - jej vnútorné vybavenie, pomôcky, hygienický režim. Preprava pacientov, ich
polohovanie počas prevozu. Príprava sanitky na výjazd. Očista a dezinfekcia vnútorného
vybavenia sanitky vrátane pomôcok.
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

PRVÁ POMOC

Študijný odbor:

sanitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Predmet prvá pomoc je teoreticko-praktický predmet, ktorý poskytuje žiakom vedomosti,
zručnosti a návyky nevyhnutné pre každého zdravotníckeho pracovníka, aby bol schopný
v zmysle zákona poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc. Predmet nadväzuje na poznatky
z anatómie, fyziológie a iných odborných predmetov. Pri vyučovaní treba voliť najnovšie
a najvhodnejšie metódy a formy práce. Aktivizujúce vyučovacie metódy musia mať
jednoznačne prednosť pred faktografickými výkladmi. Vo vyučovacom procese sa kladie
dôraz na výučbu formou cvičení. Pri cvičeniach sa žiaci delia na skupiny. Praktické
vyučovanie odporúčame realizovať aj podľa vzorov problémových situácií.

CIELE PREDMETU
Cieľom vyučovania predmetu je preukázať všeobecné poznatky o sústave, organizácii
a právnych aspektoch neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Žiaci majú ovládať celý reťazec
neodkladnej zdravotnej starostlivosti od prvej pomoci na mieste náhlej príhody (v teréne,
v nemocnici, v poliklinike, v ambulancii) až po začatie definitívnej komplexnej liečby
resuscitácie. Popísať príčiny, príznaky a prvú pomoc pri bezvedomí, krvácaní, šoku,
popáleninách, najčastejších poraneniach a akútnych stavoch. Prakticky demonštrovať postup
resuscitácie a opísať organizáciu a techniku prvej pomoci pri hromadnom postihnutí a
katastrofách.

ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským:
1.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
2.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
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ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom maďarským:
2.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín

•

Všeobecné zásady prvej pomoci. Uvoľňovanie, polohovanie a odsun postihnutých

Sústava prvej pomoci, postup pri poskytovaní základnej prvej pomoci. Uvoľňovanie,
základné polohy pre ošetrenie a odsun raneného, odsun a transport postihnutých.
•

Bezvedomie

Obnovenie a udržanie priechodnosti dýchacích ciest. Umelé dýchanie pri zastavení dýchania a
pri nedostatočnom spontánnom dýchaní. Obnovenie životne dôležitých funkcií.
•

Krvácanie

Druhy krvácania , vonkajšie a vnútorné krvácanie. Krvácanie z prirodzených telových
otvorov, zastavenie krvácania.
.

Šok

Druhy šoku. Fázy šoku a prvá pomoc pri nich.
•

Otravy

Druhy a príčiny otráv. Poskytnutie prvej pomoci pri jednotlivých druhoch otráv.
•

Popálenie a poleptanie

Druhy a stupne popálenín. Poleptania. Poskytnutie prvej pomoci pri popálení a poleptaní,
úrazy elektrickým prúdom.
•

Rany

Všeobecné zásady ošetrenia rán. Poranenia kostí a kĺbov- zlomeniny, vykĺbenie a vytknutie poskytnutie základnej prvej pomoci. Poranenia hrudníka, brucha, chrbtice, hlavy.
•

Vybrané naliehavé stavy

Mdloba, kŕče. Naliehavé stavy pri cukrovke, náhla cievna mozgová príhoda.
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU

SANITÁRSKE ČINNOSTI

Študijný odbor:

sanitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Praktickú prípravu zabezpečuje predmet sanitárske cinnosti. Predmet je zameraný na
osvojenie, upevnenie a rozvíjanie prektických zručností a návykov, utváranie odborných
postojov a názorov, vzťahu žiakov k odboru štúdia, utváranie vzťahu žiakov k plneniu
pracovných povinností a pocitu zodpovednosti, hodnoty a výsledky svojej činnosti.
Odborná klinická prax sa uskutočňuje v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach
sociálnych služieb. Pri vyučovaní treba rešpektovať liečebný a prevádzkový režim oddelenia.
Žiaci absolvujú odbornú klinickú prax na výučbovom pracovisku zdravotníckeho zariadenia
podľa jeho podmienok.
V každom ročníku a na každom pracovisku je úvod do výučby spoločný, jeho obsahom je
organizačná a metodická príprava žiakov na vyučovanie v prirodzených podmienkach a
zoznámenie sas o zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej
oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané
obsahovými štandardmi.

ROZPIS UČIVA pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským:
1.ročník 12 hodín týždenne, spolu 396 hodín cvičení
2.ročník 18 hodín týždenne, spolu 594 hodín cvičení
3.ročník 18 hodín týždenne, spolu 540 hodín cvičení

•
Spoločný úvod pre všetky skupiny
Organizačná a metodická príprava na cvičenie v prirodzených podmienkach. Zoznámenie sa
s pracoviskom, s jeho vybavením, prevádzkovým poriadkom, bezpečnostnými predpismi, s
hygienickým režimom a s protipožiarnymi opatreniami.
•
Organizácia práce v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich
sociálne služby
Stavebné riešenie: konkrétneho zdravotníckeho zariadenia - lôžkové časti, centralizované
oddelenia, zariadenia sociálnych služieb, špeciálne zariadenia a úseky, zariadenia
prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební. Hygienický režim týchto pracovísk.
Osobné ochranné prostriedky.
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•
Lôžkové oddelenia
Organizácia práce na ošetrovacej jednotke. Vybavenie ošetrovacej jednotky. Inventár
ošetrovacej jednotky. Činnosť jednotlivých zdravotníckych pracovníkov na ošetrovacej
jednotke. Činnosť sanitára na lôžkovom oddelení:

Starostlivosť o prostredie
Hygienická a estetická úprava prostredia. Úprava izieb pacientov, priestorov a pomôcok v
izbách. Úprava a udržiavanie ostatných priestorov ošetrovacej jednotky (vyšetrovňa,
inšpekčná miestnosť, kuchynka, denná miestnosť pre pacientov, herňa, sociálne zariadenie a
pod.). Upratovanie a úprava prostredia po zomrelom.
Starostlivosť o pomôcky
Inventár oddelenia. Bežná manipulácia s pomôckami (príprava, čistenie, ukladanie).
Čistenie pomôcok, dezinfekcia
Preddezinfekcia, mechanické čistenie pomôcok, príprava a použitie bežných dezinfekčných
prostriedkov. Postupy dezinfekcie. Udržiavanie a ukladanie dezinfikovaných pomôcok,
bezpečnosť pri práci.
Sterilizácia
Fyzikálna a chemická sterilizácia, príprava pomôcok na sterilizáciu. Udržiavanie prístrojov.
Postupy sterilizácie. Ukladanie pomôcok. Bezpečnosť pri práci.
Úprava nemocničnej postele
Úprava všetkých typov nemocničných postelí. Montáž nemocničných postelí. Manipulácia s
pomocnými zariadeniami. Čistenie a dezinfekcia nemocničných postelí a pomocných
zariadení. Výmena posteľnej bielizne, ustielanie. Manipulácia s použitou bielizňou.
Základný hygienický filter u dospelých pacientov
Základný hygienický filter u dospelých pacientov. Hygienická starostlivosť o ruky pacienta,
česanie, úprava nechtov, umývanie vlasov, holenie, odvšivovanie.
Vyprázdňovanie pacientov
Podkladanie podložnej misy, močovej fľaše. Umývanie znečisteného pacienta po
vyprázdnení. Výmena absorbčných podložiek, plienok u inkontinentných pacientov.
Stravovanie pacientov
Transport stravy. Príprava prostredia pred podávaním jedla v jedálňach a na posteliach.
Spolupráca pri podávaní jedle dospelým pacientom. Očista, dezinfekcia a uloženie riadu.
Odstraňovanie zvyškov jedla. Základné informácie o diétach a podávaní stravy dospelým
pacientom.
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• Laboratóriá
Manipulácia s laboratórnym sklom - umývanie, dezinfekcia, sterilizácia. Manipulácia s
prístrojmi, pomôckami a chemikáliami. Likvidácia infekčného a kontaminovaného
materiálu. Udržiavanie hygieny na pracovisku.
•
Lekárenská služba
Uskladňovanie a manipulácia so zdravotníckym materiálom a liečivými prípravkami.
Udržiavanie hygieny pracoviska. Príprava, umývanie, dezinfekcia a sterilizácia
laboratórnych nástrojov, prístrojov, liekoviek a fliaš na sterilné roztoky.
•
Transfúzne oddelenie
Manipulácia s laboratórnym sklom a ďalšími pomôckami potrebnými pri odbere
histologického materiálu a transfúzii krvi. Likvidácia infekčného a kontaminovaného
materiálu. Udržiavanie hygieny na pracovisku.
•
Patologicko - anatomické oddelenie
Udržiavanie hygieny pracoviska. Manipulácia s pracovnými prístrojmi, nástrojmi a inými
pomôckami. Dezinfekcia a sterilizácia pomôcok a nástrojov.
•
Centrálna sterilizácia
Manipulácia so sterilizačnými prístrojmi, manipulácia s nesterilným a sterilným materiálom
-jeho triedenie, uloženie a distribúcia.
•
Detské zariadenia
Udržiavanie hygieny pracoviska. Čistenie, udržiavanie a dezinfekcia hračiek a ostatných
pomôcok. Úprava prostredia, postieľok a pomocných zariadení. Výmena posteľnej bielizne.
Transport jedla. Čistenie, dezinfekcia a uloženie riadu. Odstraňovanie zvyškov jedál.
•
Operačné oddelenie
Príprava operačnej sály pred operáciou - čistenie, dezinfekcia prostredia. Príprava
operačného stola a prístrojov. Asistencia pri príprave chorého na operáciu - holenie
operačného poľa, prevoz chorého, polohovanie na operačnom stole, osvetlenie operačnej
sály, operačného poľa a pod. Manipulácia s prístrojmi používanými v operačnej sále odsávačky, elektrokautery, sterilizátory, autoklávy a ďalšie. Manipulácia s fľašami so
stlačenými plynmi.
•
Sadrovňa
Sadrovňa, jej zariadenie, pomôcky. Organizácia práce. Hygienický režim pracoviska. Druhy
sadrovych obväzov. Príprava jednotlivých druhov obväzov a dláh. Úprava podložky chorého
pred prikladaním sadrových obväzov. Preprava chorých v sadrovom obväze. Pomoc pri
chôdzi s barlami.
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•
Práca v sociálnom zariadení
Sociálne zariadenia, vybavenie, organizácia práce, hygienický režim.
•
Práca v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební
Vybavenie, organizácia práce, hygienický režim. Hygienická starostlivosť o technické
vybavenie (t. z. mechanické čistenie, dezinfekcia bežnými dezinfekčnými prostriedkami
napr. vane, perličkový rošt, sprchovací box, sauna, masážny stôl, zdvíhacie zariadenia pre
imobilných a pod).Starostlivosť o prostredie a bezpečnosť pri práci na jednotlivých
oddeleniach. Hygienická starostlivosť o pomôcky a rehabilitačné pomôcky, manipulácia s
pomôckami napr. pre zábaly, inhaláciu, kinezioterapeutický stôl, a pod). Starostlivosť a
manipulácia s prádlom (príprava, ukladanie plachiet, uterákov, rúšok a pod.).
• Dopravná zdravotná služba
Ukážka vnútorného vybavenia sanitky a hygienického režimu.
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14 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIE ŽIAKOV UČEBNÉHO
ODBORU

Stredná škola 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.
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14.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

Naša škola si v rámci hodnotenia výkonov svojich žiakov vypracovala Hodnotiaci štandard
pre učebný odbor 53 71 H sanitár. 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:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne.
Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií.
Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka.
Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo.
Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva.
Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov a
pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov
rôznych činnosti žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby s
psychologickými a sociálnymi pracovníkmi.
Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu.
Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne.
V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený
po vzájomnej dohode.
Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu.
Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou.

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.

227

Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá
hodnotenia:
Žiak:
• Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri
riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských a
prírodných javov.
• Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať požadované intelektuálne
a motorické činnosti.
• Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť.
• Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam.
• Preukázal presný, výstižný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav.
• Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností.
• Si osvojil účinné metódy a formy štúdia. ·

Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania.
Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie
praktických zručností a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, využívanie získaných
teoretických vedomostí v praktických činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva
v praktických činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska,
udržiavanie poriadku na pracovisku, dodržiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci, starostlivosť o životné prostredie, hospodárne využívanie surovín, materiálov a
energie.
Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá
hodnotenia:
Žiak:
• Si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie.
• Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu,
samostatnosť a tvorivosť.
• Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností.
• Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska,
udržiaval na pracovisku poriadok.
• Dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie.
• Hospodárne využíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekážky v práci.
• Zvládol obsluhu a údržbu laboratórnych zariadení, používaných prístrojov, nástrojov a
náradia, prekonal prekážky v práci. ·
Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania.
Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí a
zručností, ich tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo
vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah žiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti,
estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám,
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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, osobnémožnosti a rezervy. Sebahodnotenie budeme orientovať na
rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom
predmete.
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