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Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 

15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1862:14-925 s účinnosťou od 1. septembra 

2013 začínajúc prvým ročníkom. 

 

 

PROFIL ABSOLVENTA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE 
SKUPINU UČEBNÝCH ODBOROV: 34 Polygrafia a médiá 

Charakteristika  absolventa  

Absolventi skupiny učebných odborov  34 Polygrafia a médiá  sú kvalifikovaní pracovníci  so 

širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné technické 

a technologické činnosti  v  odvetví polygrafie. 

Absolvent je spôsobilý na výkon náročnejších pracovných činností, zvláda metódy a postupy 

práce, vyuţíva správne pracovné prostriedky, dodrţiava bezpečnostné predpisy pri práci.  

Absolvent uznáva a rešpektuje pracovnú a osobnostnú spoluprácu v kolektíve, princípy 

osobnej a kolektívnej zodpovednosti pri plnení pracovných úloh. 

Výstupným certifikátom vzdelávania na stupni ISCED 3C je výučný list a vysvedčenie o 

záverečnej skúške.  

Absolventi ovládajú príslušnú techniku, mechanizačné prostriedky, stroje a zariadenia,  

príslušné technológie, základy  ekonomiky výroby a sluţieb. Poznajú základné prírodovedné 

zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky vyuţívať  pri riešení odborných problémov. 

Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci  schopní vykonávať  nastavovanie, obsluhu a údrţbu  

mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení v technologických procesoch, 

zabezpečovať produkciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby odboru.  

Ďalší rozvoj absolventov  je moţný vzdelávaním v nadstavbovom štúdiu pre absolventov 

stredných odborných učilíšť  a vykonaním maturitnej skúšky.   

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito  kompetenciami: 

Kompetencie absolventa 

Vzdelávanie v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na úrovni ISCED 3C smeruje 

k tomu, aby si ţiaci vytvorili na tejto úrovni zodpovedajúce schopnosti a študijné 

predpoklady. Kľúčové kompetencie sa musia zakomponovať do všetkých vzdelávacích 

oblastí. ŠKVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie: 

Kľúčové kompetencie 

a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

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

a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti  nevyhnutné pre pracovný a spoločenský ţivot, 

ktoré v konkrétnych situáciách umoţnia ţiakom primerane ústne a písomne sa vyjadrovať, 

spracovávať a vyuţívať písomné materiály, znázorňovať, vysvetľovať a riešiť problémové 

úlohy a situácie komplexného charakteru, čítať, rozumieť a vyuţívať text. Tieto kompetencie 

sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania, vyhľadávania, 

uchovávania, vyuţívania a vytvárania informácií, s rozvojom schopnosti komunikovať aspoň 
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v jednom cudzom jazyku. Ţiaci získaním týchto spôsobilostí sa naučia akým spôsobom sa 

vymieňajú informácie, ako generovať produktívne samoriadené učenie, zapamätajú si, ţe 

učenie je v konečnom dôsledku sociálny proces prispôsobovania učebného prostredia pre 

integráciu aj zo znevýhodnených sociálnych skupín.  

Absolvent: 

- rozumie beţnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu druhých, 

- komunikuje zreteľne  a kultivovane na primeranej odbornej úrovni, 

- formuluje svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle, v písomnom prejave prehľadne 

a jazykovo správne, 

- zúčastňuje sa aktívnej diskusie, formuluje svoje názory a postoje,   

- ovláda základy komunikácie v cudzom jazyku pre základné pracovné uplatnenie podľa 

potrieb a charakteru príslušnej odbornej kvalifikácie,  

- chápe výhody ovládania cudzích jazykov pre ţivotné a spoločenské uplatnenie 

a prehlbuje svoju jazykovú spôsobilosť, 

- spracováva beţné  administratívne písomnosti a pracovné dokumenty, 

- dodrţiava jazykové a štylistické normy,    

- pouţíva odbornú terminológiu a symboliku, 

- vyjadruje sa a vystupuje v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa, 

- vyuţíva svoje vedomosti pri riešení beţných problémových situácií, 

- ovláda prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich interpretuje, 

- ovláda uţívateľské operácie na počítači  na úrovni spotrebiteľa a vníma digitálnu 

gramotnosť ako východisko pre  celoţivotné vzdelávanie, 

- rozvíja svoju tvorivosť, 

- vyuţíva informačné zdroje  poskytujúce prístup k informáciám a príleţitostiam na 

vzdelávanie v celej Európe. 

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

Sú to schopnosti, ktoré ţiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti 

zaloţenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer ţivota, 

sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania 

a učenia sa počas celého ţivota, aktualizovania a udrţovania potrebnej základnej úrovne 

zručností. Od ţiaka sa vyţaduje regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, 

sebatvoriť, zapájať sa do medziľudských vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť 

sám za seba a za prácu iných, schopnosť starať sa o svoje zdravie a ţivotné prostredie, 

rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody.  

Absolvent vie: 

- posudzovať reálne svoje fyzické a duševné moţnosti, odhadovať dôsledky svojho 

konania a správania sa v rôznych situáciách, 

- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 

- určovať  váţne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 

a osobnostnom raste, 

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

orientácie a ţivotných podmienok, 

- reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo strany 

iných ľudí, prijímať rady a kritiky,  

- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snaţí sa ich vylepšovať formou vyuţívania 

sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 

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

- zmerať vlastnú činnosť na dodrţiavaní osobnej zodpovednosti a dosiahnutie spoločného 

cieľa v pracovnom kolektíve, 
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- pracovať v tíme a podieľať sa na realizácií spoločných pracovných a iných činností, 

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

si vedomí dôsledkov nezdravého ţivotného štýlu a závislostí, 

- prijímať a zodpovedne plniť dané úlohy, 

- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých,  

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Tieto schopnosti sa vyuţívajú na identifikovanie problémov, na ich analýzu a stanovenie 

efektívnych postupov, perspektívnych stratégií a vyhodnocovanie javov.  Sú to schopnosti, 

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

zaradiť do spoločenského ţivota. Ţiaci musia byť schopní vyhodnocovať základné dopady, 

napr. dopad na ţivotné prostredie, dopad nerozváţnych rozhodnutí alebo príkazov, pracovný 

a osobný dopad v širšom slova zmysle ako je ekonomický blahobyt, telesné a duševné zdravie 

a pod.  Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí umoţňujú stanoviť 

jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky 

vyuţívať v osobnom ţivote a povolaní.  

Absolvent: 

- vyuţíva zrozumiteľné návody na objasňovanie podstaty  problému, 

- chápe zadanie úlohy alebo určí jadro problému a získa informácie potrebné k riešeniu, 

vie navrhnúť jednoduchý spôsob riešenia, zdôvodniť ho, vyhodnotiť a overiť správnosť 

zvoleného postupu a dosiahnutých výsledkov, 

- uplatňuje pri riešení problému rôzne jednoduché metódy myslenia a myšlienkových 

operácií, 

- vie zhodnotiť význam informácií, zhromaţďuje  a vyuţíva ich pre optimálne riešenie 

základných pracovných problémových situácií, zvaţuje výhody a nevýhody 

navrhovaných riešení, 

- vie vybrať správny (optimálny) postup na realizáciu riešenia a dodrţiava ho, 

- dokáţe spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.  

d) Podnikateľské spôsobilosti 

Prispievajú k tvorbe nových pracovných miest, umoţňujú samozamestnanosť, pomáhajú 

ľuďom nachádzať prácu, orientovať sa na vlastné podnikanie, zlepšovať svoje pracovné 

a podnikateľské výkony.  Učiť sa ako sa učiť, prispôsobovať sa zmenám a vyuţívať 

informačné toky, to sú generické zručnosti, ktoré by mal získať ţiak.  

Absolvent: 

 má zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, 

uvedomuje si význam celoţivotného učenia a je pripravený prispôsobovať sa 

k zmeneným pracovným podmienkam, 

 vyuţíva k učeniu rôzne informačné zdroje, vrátane skúseností iných a svoje vlastné, 

 sleduje a hodnotí vlastný úspech vo svojom učení, prijíma hodnotenie výsledkov svojho 

učenia zo strany iných ľudí, 

 pozná moţnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie, 

 má prehľad o moţnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome 

a zodpovedne rozhoduje o svojej budúcej profesii a vzdelávacej ceste, 

 má reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o poţiadavkách 

zamestnávateľov na pracovné činnosti a vie ich porovnávať so svojimi predstavami 

a reálnymi predpokladmi, 
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 interpretuje základné informácie o prieskume trhu, reklame a cieľoch podnikania, 

 vie získavať a vyhodnocovať informácie o pracovných a vzdelávacích príleţitostiach,  

 vyuţíva poradenské a sprostredkovateľské sluţby tak v oblasti sveta práce, ako aj 

v oblasti vzdelávania, 

 primerane komunikuje s potenciálnymi zamestnávateľmi, prezentuje svoj odborný 

potenciál a svoje odborné ciele,     

 vie vystihnúť podstatu, realitu, fakty, predvídať dôsledky, 

 pozná zásady konštruktívnej kritiky, vie zaujať kritické postoje, prijímať kritiku 

druhých, 

 pozná všeobecné práva a povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov, 

 pozná vlastné chyby a byť schopný sebareflexie, 

 identifikuje a rieši aj sporné problémy (nevyhýba sa ich riešeniu), 

 robí aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, 

 chápe podstatu a princíp podnikania, má predstavu o základných právnych, 

ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného 

podnikania, 

 dokáţe vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príleţitosti v súlade s realitou trhového 

prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími moţnosťami.   

e) Spôsobilosť vyuţívať informačné technológie 

Tieto spôsobilosti pomáhajú ţiakom rozvíjať základné zručnosti pri práci s osobným 

počítačom, internetom, vyuţívať rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom a mimo 

pracovnom čase.  Sú to teda schopnosti, ktoré umoţňujú ţiakom ich osobnostný rast, vlastné 

učenie a výkonnosť v práci.  

Absolvent: 

 ovláda prácu na počítači,  pozná jeho základné časti  a jednoduchý spôsob jeho obsluhy, 

 chápe základné informácie o štruktúre a fungovaní počítača,  

 pracuje s jednoduchými základnými a aplikačnými funkciami programu potrebnými pre 

výkon povolania, 

- ovláda obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť pouţívaného programu, 

- učí sa pouţívať nové jednoduché aplikácie,  

- vie komunikovať elektronickou poštou, vyuţívať jednoduché prostriedky online 

a offline komunikácie, 

- vie vyhľadávať jednoduché informačné zdroje a informácie z otvorených zdrojov,  

- ovláda základy  grafického znázorňovania a vie ich podľa potreby vyuţiť v praktickom 

ţivote, 

- vie evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol vyuţívať pri práci, 

- vie chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 

- dokáţe posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať 

k získaným informáciám a byť mediálne gramotný. 

f) Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Sú to spôsobilosti, ktoré umoţňujú ţiakom ţiť plnohodnotným sociálnym ţivotom a tak 

prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne. Cestou získaných schopností ţiaci zdokonaľujú 

svoj osobnostný rast, vlastné učenie, vyuţívajú sebapoznávanie, sebakontrolu a sebareguláciu 

pre prácu v kolektíve, prijímajú zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu ostatných. Svojím 

podielom prispievajú k ţivotu a práci spoločnosti zaloţenej na vedomostiach, prispievajú 

k rozvíjaniu demokratického systému spoločnosti, k trvalo udrţateľnému hospodárskemu 

a sociálnemu rozvoju štátu so zodpovednosťou voči ţivotnému prostrediu, zachovaniu ţivota 

na zemi a  rozvíjaniu vzájomného porozumenia si medzi osobami a skupinami, rozvíjajú svoje 

schopnosti ako je empatia, asertivita, súcit, tolerancia, rešpektovanie práv a slobôd.    
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Absolvent má: 

-    rozumie podstate sveta a spoločnosti na primeranej úrovni, 

- rešpektuje, ţe telesná, citová, rozumová i vôľová zloţka osobnosti sú rovnocenné 

a vzájomne sa dopĺňajú,  

- koná zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj 

vo verejnom záujme, 

- dodrţiava zákony, rešpektuje práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, 

vystupuje proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,  

- dokáţe konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, 

prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 

- uvedomuje si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupuje s toleranciou 

k identite druhých,  

- zaujíma sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,  

- rešpektuje rôzne názory na svet, 

- chápe význam ţivotného prostredia pre človeka a koná v duchu udrţateľného rozvoja, 

- uznáva hodnotu ţivota, uvedomuje si zodpovednosť za vlastný ţivot 

a spoluzodpovednosť  pri ochrane ţivota a zdravia iných, 

- uznáva tradície a hodnoty svojho národa, chápe jeho minulosť i súčasnosť v európskom 

a svetovom kontexte, 

- podporuje hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a má k nim 

vytvorený pozitívny vzťah, 

- orientuje sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, 

rasových a náboţenských konfliktov, terorizmu, 

- chápe pojmy: spravodlivosť, ľudské práva, zodpovednosť a vie ich aplikovať 

v globálnom kontexte. 

Všeobecné kompetencie                                                 

Absolvent: 

- vie rozlišovať spisovný a hovorový jazyk, dialekt a štýlovo príznačné javy, vo vlastnom 

prejave voliť prostriedky adekvátnej komunikačnej situácie, 

- v písomnom a hovorenom prejave uplatňuje zásady slovenského pravopisu, vyuţíva 

vedomostí o tvarosloví, 

- pracuje s najnovšími normatívnymi príručkami slovenského jazyka, 

- dokáţe odhaľovať a opravovať jazykové nedostatky a chyby, 

- vie pouţívať adekvátnu slovnú zásobu vrátane príslušnej odbornej terminológie, 

- vie sa orientovať v základnej výstavbe textu, prezentovať a obhajovať svoje stanoviská, 

- vie poloţiť otázku a správne formulovať odpovede, postoje neutrálne, pozitívne 

(pochvala) a negatívne (kritika, polemika), 

- vyjadruje sa vecne správne,  jasne a zrozumiteľne, 

- rozoznáva funkčné štýly a v typických príkladoch slohový útvar, 

- vie posúdiť kompozíciu textu, jeho slovnú zásobu a skladbu, 

- orientuje sa v rôznych literárnych smeroch, 

- porovnáva literárne diela a chápe súvislostí v dielach, 

- dokáţe sa odborne vyjadrovať o javoch vo svojom odbore, 

- dokáţe vytvoriť základné útvary administratívneho štýlu, 

- samostatne získava potrebné informácie z dostupných zdrojov, triedi ich a kriticky 

k nim pristupuje, 

- má prehľad o dennej tlači a tlači podľa svojho záujmu, 

- dokáţe komunikovať v cudzom jazyku v rámci základných tém, 
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- dokáţe si vymieňať informácie a názory v cudzom jazyku týkajúce sa základných 

všeobecných a odborných tém ústnym a písomným prejavom, 

- vie si zvoliť adekvátnu komunikačnú stratégiu a jazykové prostriedky, zrozumiteľne 

vyjadrovať hlavné myšlienky v cudzom jazyku, 

- pracuje so základným cudzojazyčným textom vrátane základného odborného textu, 

vyuţíva text ako poznanie a prostriedok na skvalitnenie jazykových spôsobilostí, 

- pracuje so slovníkom, jazykovými a inými príručkami, internetom a ďalšími zdrojmi 

informácií, 

- chápe a rešpektuje tradície, zvyky a odlišnosti sociálnej a kultúrnej hodnoty iných 

národov a jazykových oblastí.    

- má prehľad o kniţniciach a ich sluţbách.  

- vyuţíva prírodovedné poznatky a zručnosti v praktickom ţivote vo všetkých situáciách, 

ktoré súvisia s prírodovednou  

- dokáţe logicky uvaţovať, analyzovať a riešiť jednoduché prírodovedné problémy, 

- pozoruje a skúma prírodu, robí experimenty a merania, spracováva a vyhodnocuje 

získané údaje, 

- rozumie základným ekologickým súvislostiam a postaveniu človeka v prírode, vie 

zdôvodniť nevyhnutnosť udrţateľného rozvoja, 

- dokáţe posúdiť chemické látky z hľadiska nebezpečnosti a ich vplyvu na ţivé 

organizmy. 

- dokáţe vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi hodnotami a normami, 

- dokáţe popísať princípy náboţenskej a nenáboţenskej etiky, 

- vie vysvetliť etické normy súvisiace so ţivotom a zdravím, 

- vie vysvetliť etické hodnoty súvisiace s rodičovstvom, rodinným ţivotom a sexualitou, 

- vie charakterizovať etiku práce, 

- dokáţe vyuţívať vedomosti a spôsobilosti v praktickom ţivote pri riešení otázok svojho 

politického a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania, 

- koná zodpovedne a prejavovať občiansku aktivitu, váţi si demokraciu a slobodu,  

- vyuţíva matematické poznatky v praktickom ţivote v situáciách, ktoré súvisia 

s matematikou, 

- numericky počíta, pouţíva a premieňa matematické a fyzikálne jednotky (dĺţka, 

hmotnosť, čas, objem, povrch, rovinný uhol, rýchlosť, mena, a pod.), 

- orientuje sa v matematickom texte, chápe zadanie matematickej úlohy, kriticky 

vyhodnocuje informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov, 

diagramov, tabuliek, správne sa matematicky vyjadruje. 

- si osvojuje základy zdravovedy a fyziológie ľudského tela, 

- chápe otázky vzniku civilizačných porúch zdravia a princípy primárnej a sekundárnej 

prevencie, 

- osvojuje si zásady správnej výţivy a zdravého ţivotného štýlu, 

- dokáţe si zorganizovať pohybový reţim a program vlastných pohybových aktivít ako 

súčasť ţivotného štýlu, 

- hodnotí a diagnostikuje telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť, 

- vie uplatňovať viaceré pohybové prostriedky na rozvoj svojich pohybových schopností, 

- preukazuje pohybovú gramotnosť k osobnému športovému výkonu, 

- vie uplatniť získané poznatky o pravidlách z viacerých športových disciplín pri 

vykonávaní športovej činnosti. 

Odborné kompetencie  

a) Poţadované vedomosti 

Absolvent: 
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- pouţíva odbornú terminológiu pouţívanú v polygrafickom priemysle v pracovnom 

styku, 

- vykonáva samostatne a v pracovnom kolektíve zverené pracovné úlohy, 

- vyuţíva správne technologické pracovné postupy, pracovné náradie a špeciálne  

pomôcky, 

- zodpovedá za kvalitu vykonanej práce, zohľadňuje nielen funkčnú, ale aj  estetickú 

zloţku vykonanej práce. 

- sa zúčastňuje  vzdelávacích kurzov, 

- sa vzdeláva  aj v iných odboroch, 

- sa dokáţe rekvalifikovať na iné povolanie. 

- dokáţe pracovať vo vyštudovanom odbore alebo v príbuzných odvetviach, 

- dokáţe vykonávať podnikateľskú činnosť, 

- dokáţe vykonávať prácu v odbore v krajinách EÚ. 

b) Poţadované zručnosti 

Absolvent vie: 

- samostatne ovládať, vykonávať a riadiť stanovené polygrafické operácie, 

- vykonávať všetky beţné prevádzkové práce na základe pouţitia technickej a 

technologickej dokumentácie, 

- s estetickým vkusom a výtvarne poučený za rozumného vyuţívania materiálov plniť 

zadané úlohy, 

- zabezpečovať výrobu na polygrafických strojoch při dodrţiavaní bezpečnostných 

predpisov s ohľadom na ţivotné prostredie, 

- chrániť a udrţiavať v dobrom stave pracovné náradie, servisnú techniku a iné  technické 

zariadenia, 

- prakticky pouţiť pri práci stroje a zariadenia, ktorých pouţitie priamo súvisí s  výkonom  

povolania, 

- niesť zodpovednosť za vykonanú prácu, dodrţiavať pracovnú disciplínu, 

- viesť sprievodnú dokumentáciu o údrţbe a opravách polygrafických strojov 

- zariadení,  

- samostatne podnikať v odbore  

- prakticky zabezpečiť pracovisko z hľadiska bezpečnosti práce, dodrţiavať zásady 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany ţivotného prostredia, 

 

c) Poţadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

 Absolvent sa vyznačuje: 

- základným know-how v elektrotechnickom povolaní na úrovni stredného odborného 

vzdelávania – ISCED 3C,   

- pracovnými výkonmi v súlade s uvedenými kľúčovými, všeobecnými a odbornými 

kompetenciami,  

- tým, ţe sa riadi normami správneho spoločenského správania, 

- ambicióznosťou, je podnikateľsky orientovaný, má dobré komunikačné schopnosti a 

voči ostatným je ústretový.   

- pracovnými vzťahmi, v ktorých rešpektuje význam pracovného kolektívu, 

- uznávaním postavenia vedúcich pracovníkov a nadriadených,  

- zodpovednosťou za vykonanú prácu,  

- základmi právneho vedomia a osobnej zodpovednosti za zverený majetok, 

- dodrţiavaním bezpečnostných predpisov a predpisov na ochranu zdravia, 

- dodrţiavaním zásad ochrany ţivotného prostredia 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V UČEBNOM 
ODBORE 3473 H 08 POLYGRAF - KNIHÁR 

Skupina učebných odborov:   34 Polygrafia a médiá  

Popis školského vzdelávacieho programu    

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 

Stavbárska 11, 036 80 Martin  

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

KNIHÁRSKE SLUŢBY 

Kód a názov ŠVP 34 Polygrafia a médiá 

Kód a názov učebného odboru 3473 H 08 Polygraf – knihár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

 

 

Príprava v školskom vzdelávacom programe v učebnom odbore 3473 H 08 polygraf – knihár 

vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu zameraného na výchovu a vzdelávanie v 

odbornom smere 34 Polygrafia a médiá na stupni 3C klasifikácie vzdelania v EÚ podľa 

členenia ISCED (International Standard Classification of Education). Umoţňuje absolventom 

získať stredné odborné vzdelanie ktorého cieľom sú všeobecné odborné vedomosti, 

schopnosti a zručnosti absolventa pre výkon povolaní polygrafických odborov spadajúcich 

pod stupeň ISCED 3C stredného odborného vzdelávania a výchovy, s vyšším podielom 

praktickej prípravy. Absolvent je spôsobilý na výkon náročnejších pracovných činností, 

zvláda metódy a postupy práce, vyuţíva správne pracovné prostriedky, dodrţiava 

bezpečnostné predpisy pri práci. Absolvent uznáva a rešpektuje pracovnú a osobnostnú 

spoluprácu v kolektíve, princípy osobnej a kolektívnej zodpovednosti pri plnení pracovných 

úloh. 

Príprava v školskom vzdelávacom programe v učebnom odbore 3473 H 08 polygraf – knihár 

zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je poväčšine 

organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného 

výcviku v stredisku odbornej praxe v SOP polygrafickom a priamo na pracoviskách 

zamestnávateľov. V učebnom odbore sa poskytuje ţiakom príprava pre činnosti 

kvalifikovaných pracovníkov na výkon odborných prác vo fáze knihárskeho spracovania 

tlačovín v rámci celkového polygrafického spracovania tlačovín v organizáciách 

polygrafického charakteru.  

Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je úspešné ukončenie základnej školy 

a zdravotné poţiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tieţ 

prospech a správanie na základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium. Konkretizácia kritérií 

na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené kaţdoročne.   

 

Poskytované vzdelanie v učebnom odbore pozostáva zo všeobecnej a odbornej zloţky. 

Všeobecná zloţka vzdelávania poskytuje ţiakom poznatky z vyučovacieho jazyka, cudzieho 

jazyka, zo spoločensko-vedných predmetov (etická/náboţenská výchova, občianska výchova, 
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a z prírodovedných predmetov(chémia a matematika) a telesnej výchovy. Vychádza zo 

skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu.  

Učivo spoločenskovedných predmetov poskytuje ţiakom základné poznatky na utváranie 

si vlastného svetonázoru a podieľa sa na všestrannom rozvíjaní osobnosti ţiakov. 

Oboznamuje ţiakov so zákonitosťami vývoja ľudskej spoločnosti a spoločenskej výroby. 

Rozvíja morálne vlastnosti, ovplyvňuje konanie ţiakov a vedie ich k občianskej aktivite, 

k ochrane individuálnych a spoločenských hodnôt, k aktívnemu vzťahu k ochrane zdravia, 

prírody         a ţivotného prostredia. Oboznamuje ich so základnými právnymi a 

spoločenskými normami, zásadami demokratických práv a slobôd a ich vzťahom 

k povinnostiam.  

Učivo prírodovedných predmetov poskytuje ţiakom súbor vedomostí a zručností z chémie 

a matematiky na stredoškolskej úrovni  a súčasne rozvíja schopnosť ţiakov osvojené 

poznatky rozširovať a aplikovať v rámci odbornej zloţky vzdelávania. 

Učivo telesnej výchovy rozvíja motoriku ţiakov, pohybové schopnosti a zručnosti. Prispieva 

k upevňovaniu zdravia, vôľových vlastností, vytrvalosti, uvedomelej disciplíne                       

a sebadisciplíne, prekonávaniu prekáţok a vedie k druţnosti. 

Odborná zloţka vzdelávania sa člení na základné odborné učivo a špeciálne odborné učivo. 

Základné odborné učivo v teoretickej a praktickej oblasti nadväzuje na zloţku všeobecného 

vzdelávania a umoţňuje osvojiť si širšie vedomosti, zručnosti, schopnosti a návyky logického 

myslenia a správne metódy práce. Tvorí základ pre špeciálne odborné učivo. Patrí sem učivo 

predmetov aplikovaná informatika, ekonomika, grafika tlačovín, knihárske spracovanie, 

osobné financie, polygrafia, polygrafická výroba, polygrafické materiály, polygrafické 

výrobky, výchova k podnikaniu, odborný výcvik. 

Charakteristika jednotlivých predmetov je uvedená v príslušnej osnove daného predmetu. 

Osobitný význam v sústave vyučovacích predmetov má odborný výcvik ako integrujúci 

predmet v príprave ţiakov na osvojenie si činností uvedených v profile absolventa. 

Praktická zloţka vzdelávania je zameraná na osvojenie si pracovných činností, návykov. 

Nadväzuje na teoretickú prípravu, najmä odborné predmety, ktoré sú východiskom pre náplň 

praktickej prípravy. Praktická príprava je realizovaná ako dynamický modulový systém 

postupného získavania základných zručností a návykov potrebných na zvládnutie profesie. 

Obsahovo je zameraná na oblasť knihárskeho spracovania výrobkov. Svojou koncepciou 

umoţňuje priebeţné modifikovanie a dopĺňanie obsahu praktickej výučby podľa poţiadaviek 

praxe. 

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

teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny ţivot, ako aj pre ţivot v spoločnosti 

a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód, hlavne pri 

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

formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu, ktoré naučia ţiakov komunikovať 

s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú ţiakom priestor na 

vytvorenie si vlastného názoru zaloţeného na osobnom úsudku. Vedú ţiakov k odmietaniu 

populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zloţitosť medziľudských 

vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické 

práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (ţiak poznáva reálny ţivot, vytvára 

si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom 

poznávaní reálneho sveta a ţivota. Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by 

šancu na úspech bez pozitívnej motivácie ţiakov, tzn. vnútorné potreby ţiakov vykonávať 

konkrétnu činnosť sú tou najdôleţitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto 

kladieme veľký dôraz na motivačné činitele – podporujeme zdravé súťaţenie, nápaditosť pri 

realizácii zákaziek pre širokú verejnosť. Najlepšie polygrafické výrobky vystavujeme 

v priestoroch SOP i v priestoroch školy. Uplatňované metódy budú konkretizované niţšie.   
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Teoretické vyučovanie je realizované v priestoroch školy, ale SOP polygrafické sa nachádza 

v priestoroch bývalej škôlky na ulici Gogoľova 1 na sídlisku Ľadoveň na ktorom prebieha 

odborný výcvik. Individuálny odborný výcvik ţiaci vykonávajú v rôznych súkromných 

firmách.  

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

konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov.  

Školský vzdelávací program 3473 H 08 polygraf – knihár je určený pre uchádzačov s dobrým 

zdravotným stavom. Pri práci so ţiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 

pristupuje s ohľadom na odporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na 

individuálne potreby ţiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a moţnosti 

školy. Učebný odbor 3473 H 08 nie je vhodný pre ţiakov s mentálnym postihnutím a 

s váţnymi poruchami zraku.    

Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky ţiakov sa hodnotia priebeţne 

na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre 

hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na 

vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti ţiaka, 

konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov 

pedagogicko-psychologických poradní, rozhovormi so ţiakom, jeho rodičmi, ale aj 

s inštruktormi praktickej prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktáţou zo strany 

svojho zamestnávateľa. Ţiaci sú s hodnotením oboznámení.     

 
Základné údaje  o štúdiu 
Kód a názov učebného odboru: 3473 H 08 polygraf – knihár 

 

Dĺţka štúdia: 3  roky 

Forma štúdia: 

 

denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Nevyhnutné vstupné poţiadavky 

na štúdium:  

-úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy 

-zdravotná spôsobilosť uchádzača 

Spôsob ukončenia štúdia:  -záverečná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní  -vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania
1
)  - stredné odborné vzdelanie 

- ISCED 3C  

Moţnosti pracovného uplatnenia 

absolventa: 

-učebný odbor pripravuje absolventov na výkon 

povolania knihár, ktorí sa uplatnia v štátnych 

a súkromných podnikoch a v samopodnikateľskej 

činnosti  v organizáciách ako sú tlačiarne, vydavateľstvá, 

umelecké remeslá, umelecké agentúry a archívy  

Nadväzná odborná príprava 

(ďalšie vzdelávanie):  

 

- vzdelávacie programy   nadstavbového  štúdia  pre 

absolventov 3.ročných učebných odborov 

- špeciálne kurzy, ktoré umoţňujú rozšíriť odbornú 

kvalifikáciu absolventov 

Organizácia výučby       
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Príprava v školskom vzdelávacom programe 3473 H 08 polygraf – knihár zahŕňa teoretické 

a praktické vyučovanie a prípravu. Výučba je organizovaná v týţdňových cykloch – strieda sa 

jeden týţdeň teoretického vyučovania a jeden týţdeň odborného výcviku.  

Teoretické vyučovanie je  organizované v SOŠ obchodu a sluţieb, Stavbárska 11, Martin.  

Všeobecná zloţka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov 

učebného plánu. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť knihárskeho 

spracovania väzieb, polygrafických materiálov, polygrafických výrobkov a polygrafie ako 

takej. V rámci odborného výcviku ţiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti zamerané 

na osvojenie si pracovných činností, návykov a postupov pri príprave podkladov pre tlač a na 

spracovanie textových a obrazových informácií s výstupom pre tlačové médiá.  

Teoretické aj praktické vzdelávanie vyuţívajú individuálnu, skupinovú a frontálnu formu 

učebného procesu, vyuţívame metódy slovné ( vysvetľovanie, popis, dialogické – rozhovor, 

prácu s knihou), názorné metódy (demonštrácia, pozorovanie, exkurzia), praktické práce.    

Zdravotné požiadavky na žiaka    
 

Na prijatie do učebného odboru 3473 H 08 polygraf – knihár prichádzajú do úvahy ţiaci 

s dobrým zdravotným stavom. Nemali by trpieť poruchami pohybového systému, váţnym 

poškodením chrbtice, váţnym poškodením horných a dolných končatín. Vyţaduje sa dobrý 

zdravotný stav uchádzačov potvrdený dorastovým lekárom. Uchádzači by mali mať dobrý 

sluch a zrak, bez poruchy farbocitu. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti počas prípravy 

na povolanie, zdravotnú spôsobilosť ţiaka posúdi lekár. 

Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci      

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipoţiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej 

a zdravie neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z poţiadaviek platných právnych 

a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov 

a slovenských technických noriem). Ţiakov budeme viesť k bezpečnosti pri práci 

rešpektovaním právnych noriem o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, oboznámením 

o ochranných pracovných pomôckach a osobnej hygiene, o poskytnutí prvej pomoci pri 

úrazoch a nehodách na pracovisku, oboznámením ţiakov s pravidlami práce so strojmi 

a zariadeniami. 

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami poţiadavkám stanovených 

v zdravotníckych predpisoch (hygienické poţiadavky na priestory, prevádzka školských 

zariadení, bezpečná prevádzka, pouţívanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie 

činností musí byť v súlade s poţiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. 

Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môţu mladiství vykonávať 

zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci rozumieme dôkladné oboznámenie ţiakov o: 

 predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; oboznámenie so správnymi 

technologickými postupmi pri vykonávaní praktických činností, 

 dôleţitosti dodrţiavania zásad hygieny a poriadku na pracovisku v priamom vzťahu ku 

kvalite vykonávanej práce a zabráneniu úrazu na pracovisku, 

 protipoţiarnych predpisoch a poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom a 

iných pracovných úrazoch, 

 nutnosti pracovného odevu a pracovnej obuvi pri prácach na odbornom výcviku, 

 pouţívaní osobných ochranných pomôcok (rukavice, okuliare a pod.) 

 a bezpečného ručného príp. strojového náradia pri vykonávaní praktických činností, 

 význame výstraţných tabuliek na elektrických zariadeniach vo vzťahu 
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 k predchádzaniu pracovných úrazov, 

 hasení elektrických zariadení vzhľadom na moţnosť úrazu elektrickým prúdom, 

 nutnosti pohybu na pracovisku len na miestach vopred určených pre prípravu, prácu a 

odpočinok ( dielňa, učebňa, šatňa, sociálne zariadenia a pod.). 

Kontrolu dodrţiavania zásad bezpečnosti, ochrany zdravia a hygieny práce zabezpečuje 

kvalifikovaný dozor t.j. učiteľ, majster odborného výcviku alebo kvalifikovaný zamestnanec 

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

vykonávané na začiatku príslušného školského roka (školská resp. firemná dielňa), ţiak 

potvrdí svojim podpisom v príslušnej pedagogickej dokumentácii (denník MOV, triedna 

kniha). 

 

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN PRE SKUPINU UČEBNÝCH ODBOROV: 34 

POLYGRAFIA A MÉDIÁ 

 

vypracovaný na základe ŠVP, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1862:14-

925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom. 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a  sluţieb, Stavbárska 11, 

Martin, 036 80 

Názov ŠkVP Knihárske sluţby 

Kód a názov ŠVP 34 Polygrafia a médiá 

Kód a názov učebného odboru 3473 H 08 polygraf – knihár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Druh školy Štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích 

predmetov 

Počet týţdenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie predmety 9 8 7 24 

Slovenský jazyk a literatúra f) 1,5 1,5 1,5 4,5 

Cudzí jazyk g) 3 3 3 9 

Etická výchova/Náboţenská. 

výchova  h) 

1 – – 1 

Občianska náuka i) - 1 – 1 

Chémia k) 1 – – 1 

Matematika  l) 1 1 1 3 

Telesná a športová výchova m) 1,5 1,5 1,5 4,5 

Odborné predmety 24 25 26 75 

Aplikovaná informatika l) - 1 - 1 

Ekonomika 2 - - 2 

Grafika tlačovín 2 1 1 4 

Knihárske spracovanie 2 2 2,5 6,5 

Osobné financie - 2 - 2 

Polygrafia 1 1 - 2 

Polygrafická výroba - 2 2 4 

Polygrafické materiály 1 1 1 3 

Polygrafické výrobky 1 - - 1 

Výchova k podnikaniu - - 2 2 

Odborný výcvik o) 15 15 17,5 47,5 

Spolu 33 33 33 99 

Účelové kurzy q) 6 6 6 18 



 14 

Kurz na ochranu ţivota a zdravia 

r) 

0 18 0 18 

Kurz pohybových aktivít 

v prírode r) 

30 0 0 30 

 

 

 

 

Prehľad vyuţitia týţdňov 

 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška – – 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, 

opakovanie učiva, exkurzie, 

výchovno-vzdelávacie akcie a i..) 

7 6 6 

Účasť na odborných akciách – 1 – 

Spolu týţdňov 40 40 37 

 

Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 3-ročné učebné odbory: 

 
a) Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným vzdelávaním 

(teoretickým a praktickým) a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán je východiskom pre 

spracovanie konkrétnych učebných plánov 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 rozširujú podľa potrieb odborov a 

zámerov školy z kapacity disponibilných hodín. 

b) Stredné odborné školy pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké ciele ako 

stredné odborné školy pre intaktných ţiakov. Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých 

vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam ţiakov so 

zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, aby jeho konečné výsledky zodpovedali profilu 

absolventa. Špecifiká výchovy a vzdelávania ţiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺţka, 

formy výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania, organizačné podmienky na výchovu a 

vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie, ap.) stanovujú 

vzdelávacie programy vypracované podľa druhu zdravotného znevýhodnenia.  

c) Počet týţdenných 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 týţdňov, v 3. ročníku 

v rozsahu 30 týţdňov (do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týţdňov, 

spresnenie počtu hodín za štúdium bude predmetom školských učebných plánov). Časová 

rezerva sa vyuţije na opakovanie a doplnenie učiva, na kurz na ochranu ţivota a zdravia a 

kurzy pohybových aktivít v prírode ap. a v poslednom ročníku na absolvovanie záverečnej 

skúšky. d) Trieda sa môţe deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy.  

e) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

f) 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. 

g) 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 týţdenných vyučovacích 

hodín v 1., 2. ročníku a 2 týţdenných vyučovacích hodín v 3. ročníku. Druhý cudzí jazyk sa 
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môţe vyučovať akovoliteľný predmet z časovej dotácie disponibilných hodín minimálne 

v rozsahu 2 týţdenných vyučovacích hodín v ročníku. 

h) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ sú predmety náboţenská výchova v 

alternatíve s etickou výchovou. Predmety etická výchova/ náboţenská výchova sa vyučujú 

podľa záujmu ţiakov v skupinách najviac 20 ţiakov. 

i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet občianskanáuka. 

j) Na cirkevných školách je povinnou súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ 

predmet náboţenstvo (podľa konfesie zriaďovateľa). Predmet etická výchova môţe škola 

vyučovať v rámci voliteľných predmetov. Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a 

spoločnosť“ je predmet občianska náuka. 

k) 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. 

l) 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 týţdenne za celé štúdium. 

m) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová výchova. 

Predmet telesná a športová výchova moţno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať 

do maximálne dvojhodinových celkov. 

n) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou na návrh predmetových komisií 

rozhodne, ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy moţno 

spájať do viachodinových celkov. 

o) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu 

minimálne 1515 hodín za štúdium (1.roč. 33 x 15= 495, 2. roč. 33 x 15 = 495, 3. roč. 30 x 

17,5 = 525), čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky a získania výučného listu. Pre 

kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 

poţadovaných praktických zručností a činností formou praktických cvičení (v laboratóriách, 

dielňach, odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na 

praktických cvičeniach a odbornom výcviku sa môţu ţiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom 

na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické poţiadavky podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov. Počet ţiakov na jedného majstra odbornej výchovy je 

stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

p) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom 

vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej 

škole. Disponibilné hodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie. O ich vyuţití 

rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu 

predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade. Moţno ich vyuţiť na posilnenie 

hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho 

rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. 

q) Účelové kurzy sa môţu realizovať v rámci časovej rezervy v školskom roku alebo v rámci 

praktickej prípravy, ak konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom učiva predmetu odborný 

výcvik. 

r) Súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov je kurz na ochranu ţivota a zdravia a kurz 

pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho 

programu. Kurz na ochranu ţivota a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: 

riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v 

prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v druhom ročníku štúdia a trvá 

tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri realizácii internátnou formou. Účelové cvičenia sú 

súčasťou prierezovej témy Ochrana ţivota a zdravia. Uskutočňuje sa jedno v kaţdom 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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RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU  3473 H 08 POLYGRAF - KNIHÁR 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 

 

Škola (názov, adresa) Stredná  odborná škola obchodu a  sluţieb Martin, Stavbárska 11, 03680 Martin 

Názov ŠkVP Knihárske sluţby 

Kód a názov  ŠVP 34 Polygrafia a médiá 

Kód a názov učebného 

odboru 

3473 H 08 Polygraf - knihár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Iné vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 

Obsahové štandardy 

Minimálny počet 

týţdenných 

vyučovacích hodín 

celkom 

Vyučovací predmet Počet týţ. 

vyučovacích 

hodín celkom 

Disponibilné 

hodiny 

Všeobecné vzdelávanie 22,5  24 7 

Jazyk a komunikácia 12,5  13,5 6 

Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručnosti  

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 

4,5 

 

Komunikácia a slohová výchova 

Práca s textom a získavanie informácií 

Rečové zručnosti  

 

 

 

 

1. cudzí jazyk 

 

 

9 

 

Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Rečové zručnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie 
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Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Človek, hodnoty a spoločnosť  2  2  

Etická výchova/Náboţenská výchova   Etická výchova/Náboţenská 

výchova 

1  

Človek v ľudskom spoločenstve  

 

 

 

Občianska náuka 

 

1 

 

Človek ako občan 

Človek a právo 

Človek a ekonomika 

Človek a príroda 1  1  

Biologické a ekologické vzdelávanie  Chémia 

 

1  

Základy ekológie 

Človek a ţivotné prostredie 

Matematika a práca s informáciami 1  3  

Operácie s reálnymi číslami   

Matematika  

 

3 

 

Výrazy a ich úprava 

Riešenie rovníc a nerovníc 

Funkcie  

Planimetria 

Výpočet povrchov a objemov telies 

Práca s údajmi    

Zdravie a pohyb 6  4,5  

Zdravie, telo a poruchy zdravia   

Telesná výchova 

 

4,5 

 

Zdravý ţivotný štýl 

Pohybová výkonnosť a zdatnosť 

Športové činnosti pohybového reţimu 

Odborné vzdelávanie  61,5  27,5 10 

Ekonomické vzdelávanie 3  6 1 

Základne ekonomické pojmy   

Ekonomika 

 

2 

 

Podnikanie a podnikateľ 



 19 

Podnik, majetok podniku a hospodárenie podniku Výchova k podnikaniu 2 

 

 

Peniaze, mzdy, dane a poistné 

Zamestnanci 

Medzinárodný trh práce 

Voľba povolania  

Osobné financie 

 

2 

 

 Osobný manaţment 

Pracovné pravo 

Bezpečnosť práce 

Komunikácia  2  1  

Základné pojmy  Aplikovaná informatika 1 

 

 

Získavanie informácií 

Poskytovanie informácií 

Elektronická komunikácia 

Technické a technologické vzdelávanie 9  20,5 9 

Základné technické a technologické pojmy  Grafika tlačovín 4  

Suroviny a materiál Knihárske spracovanie 6,5  

Základné technologické postupy Polygrafia 2  

Polygrafická výroba 4  

Technologické a technické vybavenie Polygrafické materiály 3  

Polygrafické výrobky 1  

Praktická príprava 47,5  47,5  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci    

 

 

Odborný výcvik 

 

 

 

47,5 

 

Pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, odbytových 

stredísk a stredísk sluţieb 

Pracovné stroje, zariadenia a inventár výrobných, 

odbytových stredísk  a stredísk sluţieb 

Príprava finančných produktov 

Základné pravidla spoločenského správania 

Administratívne práce v prevádzke 

Disponibilné hodiny 15   15 
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CELKOM 99  99  

Ochrana ţivota a zdravia  Teoretická príprava 17  

Teoretická príprava Praktický výcvik 47,5  

Praktický výcvik  

Mimovyučovacie aktivity 

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz 

Plávanie   Plávanie    

Lyţovanie Lyţovanie 1 týţdeň  
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 Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov 

 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby  1,5,  1,5  1,5 hodín týţdenne , spolu 144  

vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý, druhý, tretí  

Kód a názov študijného odboru  3473 H 08 Polygraf – knihár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

     Základnou charakteristikou  vzdelávacej oblasti je sprostredkovať ţiakom jazykové 

a všeobecné kompetencie tak, aby rozvíjali komunikatívnu kompetenciu, ako prostriedok na 

dorozumievanie a myslenie, na podávanie a výmenu informácií. Štátny vzdelávací program sa 

usiluje prostredníctvom tejto vzdelávacej oblasti rozvinúť a podporiť sociálne kompetencie 

ţiakov, ich všeobecný kultúrny rozhľad, formovať ich estetické cítenie a celkovú kultiváciu 

vyjadrovania a správania. 

     Jazykové vzdelávanie vychováva ţiakov ku kultivovanému jazykovému prejavu a podieľa sa 

na rozvoji ich duševného rozvoja.   

 

Charakteristika predmetu 

 

     Predmet SJL sa skladá z troch častí a to: jazykovej, slohovej a literárnej. Cieľom literárnej 

časti je, aby študenti získali čitateľské, interpretačné a komunikačné schopnosti ako aj základné 

vedomosti z teórie a dejín literatúry. Jazyková a slohová zloţka je zameraná na štylistické 

zručnosti a uplatňovanie princípov slovenského pravopisu v praxi. 

     Základnou charakteristikou predmetu je sprostredkovať ţiakom jazykové a všeobecné 

kompetencie, rozvíjať komunikatívnu kompetenciu, ktorá je prostriedkom na dorozumievanie 

a myslenie, ako aj výmenu informácií. Jazykové a slohové vzdelávanie vychováva ţiakov ku 

kultivovanému jazykovému prejavu a literárna výchova je zameraná na formovanie osobnosti 

ţiaka, v snahe dosiahnuť kultúrnu osobnosť. 

     Predmet SJL je základom pre získavanie vedomostí a zručností, ktoré ţiak uplatňuje vo 

všetkých vyučovacích predmetoch. Umoţňuje ţiakom naučiť sa primerane ústne a písomne sa 

vyjadrovať, spracovávať a vyuţívať písomné materiály, čítať, rozumieť a vyuţívať text. 

     Výučba predmetu sa bude realizovať prevaţne v triedach, ktoré sa nedelia na skupiny a bude 

doplnená exkurziami s ohľadom na učebný plán v danom ročníku. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Jazyk: 

- chápať jazyk ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie človeka 

a prostriedok vyjadrovania citov 

ŠkVP2013-14/ŠKVP_2013/SlovJaz%20a%20Lit/učebné,1.ročník,2013-2014.doc
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- vedieť štylizovať vlastné jazykové prejavy, hľadať a spracovávať informácie 

- vo vlastných prejavoch dodrţiavať pravidlá morfológie, syntaxe, ortoepie, ortografie, 

vyuţívať bohatstvo lexiky 

- pri ústnych slohových útvaroch vyuţívať vedomosti o zvukovej stránke reči, správne 

artikulovať a vyslovovať 

- pri tvorbe slohových útvarov postupovať podľa etáp štýlotvorného procesu 

- dodrţiavať členenie textu podľa poţiadaviek textovej syntaxe  

- výrazne čítať, prednášať a interpretovať text 

- prakticky zvládnuť základné slohové útvary, rozoznávať jazykové štýly a slohové 

postupy 

 

Literatúra: 

- vysvetliť jednotlivé funkcie umenia a umeleckej literatúry, s osobitným dôrazom na ich 

prepojenosť s estetickou funkciou 

- orientovať sa v základnej výstavbe textu 

- porovnávať literárne diela a chápať súvislosti v dielach 

- analyzovať a interpretovať text umeleckej literatúry 

- mať prehľad o dennej tlači a tlači podľa svojho záujmu 

- mať prehľad o kniţniciach a ich sluţbách 

Slovenský jazyk a literatúra 

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

- rozlišovať spisovný a hovorový jazyk, dialekty a štýlovo príznačné javy a vo vlastnom 

prejave voliť prostriedky adekvátnej komunikačnej situácie, 

- riadiť sa zásadami správnej výslovnosti, 

- v písomnom prejave uplatňovať zásady slovenského pravopisu, 

- v písomnom a hovorenom prejave vyuţívať vedomostí o tvarosloví, 

- pracovať s najnovšími normatívnymi príručkami slovenského jazyka, 

- orientovať sa v sústave jazykov, 

- odhaľovať a opravovať jazykové nedostatky a chyby, 

- pouţívať adekvátnu slovnú zásobu vrátane príslušnej odbornej terminológie, 

- nahradzovať beţné cudzie slovo slovenským ekvivalentom a naopak, 

- orientuje sa v základnej výstavbe textu, 

- prezentovať a obhajovať svoje stanoviská, 

- vedieť poloţiť otázku a správne formulovať odpovede, 

- vyjadrovať postoje neutrálne, pozitívne (pochvala) a negatívne (kritika, polemika), 

- vyjadrovať sa vecne správne,  jasne a zrozumiteľne, 

- rozoznávať funkčné štýly a v typických príkladoch slohový útvar, 

- posúdiť kompozíciu textu, jeho slovnú zásobu a skladbu, 

- odborne sa vyjadrovať o javoch vo svojom odbore, 

- orientovať sa v rôznych literárnych smeroch, 

- porovnávať literárne diela a chápať súvislostí v dielach, 

- naučiť sa čítať umelecké diela a chápať ich celistvosť a estetickú pôsobnosť,  

- vytvoriť základné útvary administratívneho štýlu, 

- samostatne získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky k nim 

pristupovať, 

- mať prehľad o dennej tlači a tlači podľa svojho záujmu, 
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- mať prehľad o kniţniciach a ich sluţbách.  

Prehľad obsahových štandardov 

1. Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručností  

2. Komunikačná a slohová výchova 

3. Práca s textom a získavanie informácií 

Popis obsahových štandardov 

Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručností 

     Vzdelávanie má poskytovať ţiakom vedomosti o Slovenskom jazyku a jeho útvaroch. 

Významne sa podieľa na ich príprave o jazykovej kultúre, o postavení slovenského jazyka medzi 

ostatnými európskymi jazykmi. Sprostredkuje im poznatky o zvukových prostriedkoch 

a ortoepických normách jazyka. Ţiaci sa naučia hlavné princípy slovenského pravopisu, tvorenia 

slov, rozvrstvenia štýlov a rozvoja slovnej zásoby v beţnom a odbornom jazyku vrátane 

vyuţívania odbornej terminológie. Ţiaci si osvoja pouţívanie gramatických tvarov, ich 

konštrukciu a sémantické funkcie, vetnú skladbu, druhy viet z gramatického a komunikačného 

hľadiska, stavbu a tvorbu komunikátu. 

Komunikačná a slohová výchova 

     Komunikačná a slohová výchova smeruje k osvojeniu si objektívnych a subjektívnych 

slohovotvorných činiteľov, ţiaci sa naučia rozoznávať rôzne komunikačné situácie a stratégie, 

vyjadrovať sa priamo aj sprostredkovane pri vyuţívaní technických monologických 

a  dialogických, neformálnych a  formálnych, pripravených a nepripravených prostriedkov.  

Tento obsahový štandard iniciuje tvorbu obsahu vzdelávania zameraného na osvojenie si 

rôznych druhov prejavov – sprostredkovaných, administratívnych, odborných, praktických, ich 

základných znakov, postupov a prostriedkov komunikácie (osobné listy, krátke informačné 

útvary, osnova, ţivotopis, zápis z porady, inzerát a odpoveď naň, jednoduché úradné odborné 

dokumenty, a pod.). Ţiaci budú vedieť správne rozprávať, popisovať osoby, veci, pouţívať 

výklad alebo návod na osobné a pracovné činnosti. Osvoja si druhy rečníckych prejavov, 

grafickú a formálnu úpravu jednotlivých písomných prejavov. Ţiaci sa  naučia rozoznávať 

literárne smery, interpretovať a porovnávať diela autorov, vysvetliť hlavnú myšlienku literárnych 

diel.   

Práca s textom a získavanie informácií 

     Práca s informáciami, ich zber, triedenie, vyhodnocovanie a vyuţívanie je vo vzdelávaní 

a výchove ţiakov veľmi dôleţité. Informatická výchova sprostredkuje ţiakom vedomosti 

a zručnosti o kniţniciach a ich sluţbách, vedie ţiakov k aktívnej práci s novinami, časopismi 

a ďalšími periodikami, ale aj s internetom. Naučia sa pouţívať rôzne druhy techník čítania 

s dôrazom na cielené čítanie (učenie), orientovať sa v texte, robiť jeho rozbor z hľadiska 

sémantiky, kompozície a štýlu textu, rozoznávať druhy a ţánre textu, získavať a spracovávať 

textové informácie (odborné a administratívne), triediť ich a hodnotiť, reprodukovať text, 

pracovať s príručkami.    
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do slovenského 

jazyka 

Vysvetľovanie, rozhovor, 

opakovanie učiva 

Frontálna výučba 

Skupinová práca 

Individuálna práca 

Brainstorming 

Práca s internetom 

Základné poučenie o rečovej 

komunikácii 

Vysvetľovanie,rozhovor, 

opakovanie učiva 

Frontálna výučba, 

skupinová práca 

Úvod do literatúry Prednáška  

Práca s čítankami 

Frontálna výučba 

 Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

 Práca s knihou 

Staroveká literarúra Výklad -

informačnoreceptívna 

Práca s čítankami 

Frontálna výučba 

 Frontálna a individuálna 

práca ţiakov, práca s knihou 

Staršia slovenská literatúra Vysvetľovanie 

Riadený rozhovor 

 

Frontálna výučba 

diferencované vyučovanie 

Práca s textom 

Humanizmus Výklad- 

informačnoreceptívna 

Rozhovor 

Práca s čítankou 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov  

Práca s knihou 

Baroko Výklad- 

informačnoreceptívna 

Rozhovor 

Práca s čítankou 

Frontálna výučba  

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov  

Práca s knihou 

Klasicizmus Výklad - 

informačnoreceptívna 

Rozhovor 

Frontálna výučba 

Diferencované vyučovanie 

Práca s textom 

Základy informatiky Výklad- 

informačnoreceptívna 

Rozhovor 

 

Frontálna výučba 

 Frontálna a individuálna 

práca ţiakov, práca s knihou 

Domáca príprava ţiakov 

Projektové vyučovanie 

Informačné ţánre Výklad- 

Informačnoreceptívna 

Riešenie úloh 

Upevňovanie 

nadobudnutých vedomostí 

Frontálna výučba 

diferencované vyučovanie 

Práca s textom  

Problémové úlohy 

Práca s internetom 

Romantizmus Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Práca s knihou 

Prehlbovanie vedomostí 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

 Práca s knihou 

Upevňovanie gramatickej a 

pravopisnej správnosti 

Riadený rozhovor 

Metódy riešenia 

Frontálna výučba 

Frontálna práca ţiakov 
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problémových úloh 

v skupine-heuristická  

Individuálna práca 

Demonštrácia 

Práca s internetom 

Literatúra na prechode od 

romantizmu k realizmu 

Výklad 

Rozhovor 

Práca s čítankou 

Inscenačná a situačná 

Frontálna výučba 

Diferencované vyučovanie 

Práca s textom, návšteva 

Matice slovenskej 

Kultúrne a literárne 

aktuality, systematizácia 

Riadený rozhovor 

Práca s časopismi 

Metódy riešenia 

problémových úloh v 

skupine 

Frontálna výučba 

Skupinová práca 

Individuálna práca 

Brainstorming 

 

Učebné zdroje 

 

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

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Úvod do 

slovenského 

jazyka 

Ballay J., 

Geisbacherová , Ľ.: 

Slovenský jazyk pre 

dvojročné a trojročné 

učebné odbory SOU. 

SPN Bratislava 1981 

Varsányiová, M.: 

Súbor pravopisných 

cvičení, diktátov 

a testov pre 

stredoškolákov. 

VARIA Komárno 

2004 

 

 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

Internet 

Učebnice 

Encyklopédie 

Slovníky 

Kniţnica 

Noviny 

Časopisy 

Internet 

Základné poučenie 

o rečovej 

komunikácii 

Ballay J., 

Geisbacherová , Ľ.: 

Slovenský jazyk pre 

dvojročné a trojročné 

učebné odbory SOU. 

SPN Bratislava 1981 

Varsányiová, M.: 

Súbor pravopisných 

cvičení, diktátov 

a testov pre 

stredoškolákov. 

VARIA Komárno 

2004 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

Učebnice 

Encyklopédie 

Slovníky 

Kniţnica 

Noviny 

Časopisy 

Internet 
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Úvod do literatúry Ihnátková N., 

Kopálová, G.: 

Literatúra a čítanka pre 

1. ročník trojročných 

a dvojročných 

učebných odborov 

SOU. SPN Bratislava 

1983 

 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

Učebnice 

Čítanky 

.Materiály 

v odbornej 

učebni B18 

Staroveká 

literatúra 

Ihnátková N., 

Kopálová, G.: 

Literatúra a čítanka pre 

1. ročník trojročných 

a dvojročných 

učebných odborov 

SOU. SPN Bratislava 

1983 

 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

Kazetový 

magnetofón 

Učebnice 

Čítanky 

 

Staršia slovenská 

literatúra 
 

Ballay J., 

Geisbacherová , Ľ.: 

Slovenský jazyk pre 

dvojročné a trojročné 

učebné odbory SOU. 

SPN Bratislava 1981 

Varsányiová, M.: 

Súbor pravopisných 

cvičení, diktátov 

a testov pre 

stredoškolákov. 

VARIA Komárno 

2004 

 

 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

Učebnice Nahrávka 

Proglas 

Humanizmus 

a renesancia 

Ihnátková N., 

Kopálová, G.: 

Literatúra a čítanka pre 

1. ročník trojročných 

a dvojročných 

učebných odborov 

SOU. SPN Bratislava 

1983 

 

Tabuľa 

Videotechnika 

 

Učebnice 

Čítanky 

 

Videofilm 

Rómeo 

a Júlia,. 

Barok Ihnátková N., 

Kopálová, G.: 

Literatúra a čítanka pre 

1. ročník trojročných 

a dvojročných 

Tabuľa Učebnice 

Čítanky 
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učebných odborov 

SOU. SPN Bratislava 

1983 

 

Klasicizmus Ihnátková N., 

Kopálová, G.: 

Literatúra a čítanka pre 

1. ročník trojročných 

a dvojročných 

učebných odborov 

SOU. SPN Bratislava 

198 

Tabuľa Učebnice 

Čítanky 

 

 

Základy 

informatiky 
 

Ballay J., 

Geisbacherová , Ľ.: 

Slovenský jazyk pre 

dvojročné a trojročné 

učebné odbory SOU. 

SPN Bratislava 1981 

Varsányiová, M.: 

Súbor pravopisných 

cvičení, diktátov 

a testov pre 

stredoškolákov. 

VARIA Komárno 

2004 

Tabuľa Učebnice 

Slovníky 

Internet 

Informačné ţánre  

Ballay J., 

Geisbacherová , Ľ.: 

Slovenský jazyk pre 

dvojročné a trojročné 

učebné odbory SOU. 

SPN Bratislava 1981 

Varsányiová, M.: 

Súbor pravopisných 

cvičení, diktátov 

a testov pre 

stredoškolákov. 

VARIA Komárno 

2004 

Tabuľa Učebnice 

Slovníky 

Internet 

Ukáţky 

krátkych 

informačných 

útvarov 

 PC – práca vo 

Worde 

Odborná 

učebňa SJ B18 

Romantizmus Ihnátková N., 

Kopálová, G.: 

Literatúra a čítanka pre 

1. ročník trojročných 

a dvojročných 

učebných odborov 

SOU. SPN Bratislava 

1983 

Tabuľa 

Projektor 

CD prehrávač 

Kazetový 

magnetofón 

Videotechnika 

Učebnice 

Čítanky  

Prezentácia 

štúrovci 

Literárne 

pásmo 

Videofilm 

Reštaurácia 

Upevňovanie 

gramatickej a 

Ballay J., 

Geisbacherová , Ľ.: 

Tabuľa Učebnice 

 

PC – práca vo 

Worde 
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pravopisnej 

správnosti 

Slovenský jazyk pre 

dvojročné a trojročné 

učebné odbory SOU. 

SPN Bratislava 1981 

Varsányiová, M.: 

Súbor pravopisných 

cvičení, diktátov 

a testov pre 

stredoškolákov. 

VARIA Komárno 

2004 

Odborná 

učebňa SJ B18 

Literatúra na 

prechode od 

romantizmu k 

realizmu 

Ihnátková N., 

Kopálová, G.: 

Literatúra a čítanka pre 

1. ročník trojročných 

a dvojročných 

učebných odborov 

SOU. SPN Bratislava 

1983 

Tabuľa Učebnice 

Čítanky 

 

Videofilm 

Zmierenie 

alebo 

Dobrodruţstvo 

při obţinkoch 

Kultúrne a 

literárne aktuality, 

systematizácia 

 Tabuľa 

Noviny 

Časopisy 

Učebnice 

Čítanky 

 

Kultúrne 

pamiatky 

mesta Martin 





ROČNÍK: Prvý    

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Slovenský jazyk a literatúra 1,5 hodina týţdenne,  spolu 51  vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 Zvuková rovina 

jazyka 

5   Ţiak má:  Ţiak:   

 Diakritické a 

interpunkčné 

znamienka 

2 Ostatné predmety  Správne pouţívať 

diakritické a 

interpunkčné 

znamienka 

 Vie správne 

pouţívať diakritické 

a interpunkčné 

znamienka 

Písomné 

skúšanie 

 

Písomné 

odpovede 

 

 Hláska 1 Ostatné predmety  Vedieť rozlíšiť 

systém slovenských 

hlások 

 Vie rozlíšiť systém 

slovenských hlások 
Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 

 Diktát  

 Oprava diktátu 

2 Ostatné predmety  Správne pouţívať 

pravopis, odhaľovať 

a opravovať 

pravopisné chyby 

 Vie správne 

pouţívať pravopis, 

odhaľovať a 

opravovať 

pravopisné chyby 

Písomné 

skúšanie 

 

Písomné 

odpovede 

 

 

 Práca s 

informáciami 

3   Ţiak má:  Ţiak:   
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 Informácia, 

spôsoby 

spracovania 

informácií, 

kľúčové slová 

2  

Ostatné predmety 

 

 

 Vedieť verejne 

prezentovať  a 

obhájiť svoj názor 

vzhľadom na 

komunikačnú 

situáciu 

Vie verejne prezentovať  

a obhájiť svoj názor 

vzhľadom na 

komunikačnú situáciu 

  

   

 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Titulok, 

marginálie, zdroje 

informácie 

1 Ostatné predmety 

 

 Vedieť vysvetliť 

funkciu titulku, 

orientovať sa 

v rôznych zdrojoch 

informácií 

 Vie vysvetliť 

funkciu titulku, 

orientuje  sa 

v rôznych zdrojoch 

informácií 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Písomná 

odpoveď 

 Všeobecné 

literárne pojmy 

3 
  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Literatúra, 

umelecká 

literatúra, 

literárne druhy a 

ţánre 

3 Cudzie jazyky  Pochopiť špecifiká 

umeleckej literatúry 

 Vysvetliť rozdiely 

medzi literárnymi 

druhmi a ţánrami 

 

 Pochopil špecifiká 

umeleckej literatúry 

 Vysvetliť rozdiely 

medzi literárnymi 

druhmi a ţánrami 

 

 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Písomná 

odpoveď 

 Sloh - štylistika 5  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
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    Kontrolná  

slohová práca – opis 

osoby, predmetu 

Oprava kontrolnej 

slohovej práce 

2 Ostatné predmety  Vytvoriť vlastný 

text s dodrţaním 

stanoveného ţánru 

 Analyzovať chyby a 

nedostatky v texte 

 Vytvoril vlastný text 

s dodrţaním 

stanoveného ţánru 

 Analyzoval chyby a 

nedostatky v texte 

Písomné 

skúšanie 

 

Slohová práca 

 Správa, 

oznámenie, 

pozvánka, plagát, 

osnova, konspekt, 

koncept 

3   Vedieť napísať 

správu a oznámenie, 

vytvoriť plagát 

 Pochopiť kľúčové 

slová v texte 

 Vedel napísať 

správu a oznámenie, 

vytvoriť plagát 

 Pochopil kľúčové 

slová v texte 

Ústne  a 

písomné 

skúšanie 

Ústne a 

písomné 

odpovede 

 Štruktúra 

literárneho diela 
1  

 

 

Ţiak má: 

 

 

Ţiak: 

  

 Verš, monológ  Ostatné predmety  Vedieť vybrať 

z textu monológ 

 Vedel vybrať z textu 

monológ 
Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

 

 Metrika 1  
Ţiak má: Ţiak: 

  

 Druhy rýmov 1 Cudzie jazyky  Poznať druhy rýmov 

a určovať ich v 

básni 

 

 Pozná druhy rýmov 

a určuje ich v básni 
Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Štylizácia textu 1  
Ţiak má: Ţiak: 

  

 Metafora, 

personifikácia, 

básnické 

prirovnania 

1 Cudzie jazyky  Pochopiť rozdiel 

medzi metaforou a 

perzonifikáciou 

 

 

 Pochopil rozdiel 

medzi metaforou a 

perzonifikáciou 

 

  

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 



 

 -  - 42 

Literárne obdobia 

a smery 

4   Ţiak má:  Ţiak:   

 Staroveká 

literatúra - Homér 

1 Cudzie jazyky, Dejepis  Vedieť 

reprodukovať a 

analyzovať 

umelecký text 

 Čítať 

s porozumením, 

verbalizovať 

čitateľský záţitok 

 Vedieť porovnať lit. 

diela 

 Vie reprodukovať a 

analyzovať 

umelecký text 

 Číta 

s porozumením, 

verbalizuje 

čitateľský záţitok 

 Vie porovnať lit. 

diela 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Stredoveká 

literatúra – 

Moravsko-

panónske legendy 

1 Cudzie jazyky, Dejepis  Vedieť 

reprodukovať a 

analyzovať 

umelecký text 

 Čítať 

s porozumením, 

verbalizovať 

čitateľský záţitok 

 Vedieť porovnať lit. 

diela 

 Vie reprodukovať a 

analyzovať 

umelecký text 

 Číta 

s porozumením, 

verbalizuje 

čitateľský záţitok 

 Vie porovnať lit. 

diela 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Humanizmus a 

renesancia 

v európskej 

literatúre – V. 

Shakespeare, G. 

Boccaccio 

1 Cudzie jazyky, Dejepis  Vedieť 

reprodukovať a 

analyzovať 

umelecký text 

 Čítať 

s porozumením, 

verbalizovať 

čitateľský záţitok 

 Vedieť porovnať lit. 

 Vie reprodukovať a 

analyzovať 

umelecký text 

 Číta 

s porozumením, 

verbalizuje 

čitateľský záţitok 

 Vie porovnať lit. 

diela 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 
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diela 

 Slovenský 

humanizmus a 

rnesančná 

literatura – 

M.Rakovský, 

J.Jakobeus 

1 Cudzie jazyky, Dejepis  Vedieť 

reprodukovať a 

analyzovať 

umelecký text 

 Čítať 

s porozumením, 

verbalizovať 

čitateľský záţitok 

 Vedieť porovnať lit. 

diela 

 Vie reprodukovať a 

analyzovať 

umelecký text 

 Číta 

s porozumením, 

verbalizuje 

čitateľský záţitok 

 Vie porovnať lit. 

diela 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Didaktický 

test 

 Lexikálna rovina 

jazyka 

2   Ţiak má:  Ţiak:   

 Nárečové slová, 

nárečia 

1 Ostatné predmety 

 

 Pouţívať adekvátnu 

slovnú zásobu 

 Vedieť rozlíšiť 

nárečia 

 Pouţíva adekvátnu 

slovnú zásobu 

 Vie rozlíšiť nárečia 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Písomná 

odpoveď 

 Slovníky – 

výkladový, 

prekladový, 

terminologický 

1 Ostatné predmety 

 

 Poznať rôzne druhy 

pravopisných 

slovníkov a 

orientovať sa v nich 

 Pozná rôzne druhy 

pravopisných 

slovníkov a 

orientuje  sa v nich 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Písomná 

odpoveď 

 Morfologická 

rovina jazyka 

6 
  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Zámená, slovesá 

a ich gramatické 

kategórie 

2 Cudzie jazyky  Vedieť správne 

určiť gramatické 

kategórie 

 

 Vie správne 

určiť gramatické 

kategórie 

 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

Písomná 

odpoveď 
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 Precvičovanie 

pravopisu zámen 

a slovies, diktát 

2 Ostatné predmety  Správne pouţívať 

pravopis, odhaľovať 

a opravovať 

pravopisné chyby 

 Vie správne 

pouţívať pravopis, 

odhaľovať a 

opravovať 

pravopisné chyby 

Písomné 

skúšanie 

 

Písomné 

odpovede 

Diktát 

 

 Kontrolná 

slohová práca- 

opis pracovného 

postupu 

2 Ostatné predmety  Vytvoriť vlastný 

text s dodrţaním 

stanoveného ţánru 

 Vytvoril vlastný text 

s dodrţaním 

stanoveného ţánru 

Písomné 

skúšanie 

 

Slohová práca 

 Literárne obdobia 

a smery 

9  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
  

 Romantizmus 

v európskych lit. 

2 Cudzie jazyky  Určiť špecifiká 

romantickej lit. 

 Charakterizovať 

romantického 

hrdinu 

 

 Určiť špecifiká 

romantickej lit. 

 Charakterizoval 

romantického 

hrdinu 

  

Písomné 

skúšanie 

 

Písomné 

odpovede 

 Slovenská 

romantická lit. 

a jej 

predstavitelia 

7 Cudzie jazyky  Vedieť 

reprodukovať a 

analyzovať 

umelecký text 

 Čítať 

s porozumením, 

verbalizovať 

čitateľský záţitok 

 Vedieť porovnať lit. 

diela 

 Vie reprodukovať a 

analyzovať 

umelecký text 

 Číta 

s porozumením, 

verbalizuje 

čitateľský záţitok 

 Vie porovnať lit. 

diela 

Ústne  a 

písomné 

skúšanie 

Ústne a 

písomné 

odpovede 
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 Syntaktická 

rovina 
3  

 

 

Ţiak má: 

 

 

Ţiak: 

  

 Jednočlenná, 

dvojčlenná veta, 

súvetie 

 Ostatné predmety  Osvojiť si 

syntaktickú rovinu 

jazyka 

 Určovať druhy 

súvetí 

 Osvojil si 

syntaktickú rovinu 

jazyka 

 Určil druhy súvetí 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

 

 Sloh, Štylistika 2  
Ţiak má: Ţiak: 

  

 Vecný 

a umelecký text 

2 Ostatné predmety  Plynulo čítať súvislý 

text, dodrţiavať 

správnu výslovnosť 

 Plynulo číta súvislý 

text, dodrţiava 

správnu výslovnosť 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Učenie sa 4  
Ţiak má: Ţiak: 

  

 Metódy 

a spôsoby učenia 

sa 

4 Ostatné predmety  Vedieť plánovať 

svoju činnosť, 

systematizovať 

svoje vedomosti 

 Vie plánovať svoju 

činnosť, 

systematizuje svoje 

vedomosti 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Denný plán 
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ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Slovenský jazyk a literatúra 1,5 hodiny týţdenne, spolu  51 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 Zopakovanie a 

upevnenie učiva 

z 1.ročníka 

2   

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Opakovanie učiva 

z prvého ročníka 

(jazyková-

literárna zloţka) 

2 Ostatné predmety 

 

 Preukázať získané 

vedomosti 

z predchádzajú- 

      ceho ročníka 

 Preukázal získané 

vedomosti 

z predchádzajú- 

      ceho ročníka 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 Lexikálna rovina 

jazyka 

10  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
  

 Slovná zásoba a 

jej delenie 

3 Ostatné predmety  Pouţívať 

adekvátnu slovnú 

zásobu vrátane 

odbornej 

terminológie 

 Pouţíva adekvátnu 

slovnú zásobu vrátane 

odbornej terminológie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

písomná 

odpoveď 

 Zásady 

komunikácie 

7 Ostatné predmety  Pochopiť zásady 

komunikáte 

 Vedieť sa 

vyjadřovat jasne, 

vecne, 

zrozumiteľne 

 Pochopil zásady 

komunikáte 

 Vie  sa 

vyjadrovaťjasne, 

vecne, zrozumiteľne 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

písomná 

odpoveď 

 

 Zvuková rovina 

jazyka 

5  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
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 Prozodické 

vlastnosti jazyka 

5 Cudzie jazyky  Poznať zásady 

správnej 

výslovnosti 

 Pozná zásady správnej 

výslovnosti 
Písomné a 

ústne skúšanie 

 

Ústne a 

písomné 

odpovede,  

Slohová práca 

 Sloh, štylizácia 4  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
  

 Rozprávanie 

s prvkami opisu 

 Tvorba prejavu 

1 

 

3 

Ostatné predmety  Ústne prezentovať 

text 

 Vytvoriť text 

dodrţaním 

stanoveného ţánru 

 Ústne prezentoval text 

 Vytvoril text 

dodrţaním stanoveného 

ţánru 

Písomné a 

ústne skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

písomná 

odpoveď 

 Literárne obdobia 

a ţánre 

6  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
  

 Realizmus 

v slovenskej 

literatúre 

3 Dejepis  Verbalizovať 

čitateľský záţitek 

 Pochopiť znaky 

slovenskej 

realistickej tvorby 

 Verbalizoval čitateľský 

záţitek 

 Pochopil  znaky 

slovenskej realistickej 

tvorby 

Písomné a 

ústne skúšanie 

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

 

 Lyrizovaná próza 3   Určiť prostriedky 

lyrizovanej prózy 

 Pochopiť 

idealizáciu postáv 

 Určoval prostriedky 

lyrizovanej prózy 

 Pochopil  idealizáciu 

postáv 

Písomné a 

ústne skúšanie 

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

 

 Morfologická 
rovina jazyka 

2  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
  

 Spojky 2 Ostatné predmety  Poznať tento 

slovný druh, jeho 

funkciu v texte 

 Poznať typy spojok 

 Poznal tento slovný 

druh, jeho funkciu 

v texte 

 Poznal typy spojok 

Písomné a 

ústne skúšanie 

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

 

 Syntaktická rovina 5  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
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jazyka 

 Vety podľa 

obsahu 

 Hlavné a vedľajšie 

vetné členy 

3 

 

2 

Ostatné predmety  Rozlíšiť vety podľa 

obsahu , vyhľadať 

jednotlivé typy viet 

v texte 

 Poznať a vyhľadať 

vo vetách 

jednotlivé vetné 

členy 

 Rozlíšil vety podľa 

obsahu , vyhľadal 

jednotlivé typy viet 

v texte 

 Poznal a vyhľadal vo 

vetách jednotlivé vetné 

členy 

Písomné a 

ústne skúšanie 

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

didaktický 

test 

 Sloh, štylizácia 4  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
  

 Slohotvorný 

proces 

 Diskusný 

príspevok 

1 

 

3 

Ostatné predmety  Poznať zásady 

slohotvorného 

postupu a vie ich 

realizovať v praxi 

 Vedieť zostaviť 

diskusný príspevok 

 Poznal zásady 

slohotvorného postupu 

a vedel ich realizovať 

v praxi 

 Vedel zostaviť 

diskusný príspevok 

Písomné a 

ústne skúšanie 

II. školská 

slohová práca 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

 

 Literárne obdobia 

a smery 

6  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
  

 Medzivojnová 

literatura 

 Ján Smrek, Rudolf 

Dilong, Emil 

Boleslav Lukáč 

 Medzivojnová 

próza 

1 

 

2 

 

3 

Ostatné predmety  Poznať 

charakteristiku  

literárneho 

obdobia, vedieť 

charakterizovať 

literárne smery 

poézie 

 Poznať tvorbu 

jednotlivých 

autorov 

 Poznal charakteristiku  

literárneho obdobia, 

vedel charakterizovať 

literárne smery poézie 

 Poznal tvorbu 

jednotlivých autorov 

Písomné a 

ústne skúšanie 

 

Písomné a 

ústne 

odpovede 

 

 Štruktúra 

literárneho diela 

2  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
  

 Príbeh , 2 Ostatné predmety  Vedieť  Vedel charakterizovať Písomné a Písomné a 
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kompozičné 

postupy – 

kronikársky, 

retrospektívny, 

reťazový 

charakterizovať 

epiku, vysvetliť 

pojem kompozičný 

postup a poznať 

rozdiely medzi 

nimi 

 Poznať diela, 

v ktorých boli tieto 

kompozičné 

postupy pouţité 

epiku, vysvetlil pojem 

kompozičný postup a 

poznal rozdiely medzi 

nimi 

 Poznal diela, v ktorých 

boli tieto kompozičné 

postupy pouţité 

ústne skúšanie 

 

ústne 

odpovede 

 

Didaktický 

test 

 

 

 Práca s 

informáciami 

2        

 Citácia, parafráza, 

propagácia, 

dezinformácia 

2   Efektívne vyuţiť 

zdroje informácií 

pri práci s vlastným 

i cudzím textom 

  Citovať z odbornej 

aj umeleckej 

literatúry  

 Efektívne vyuţil zdroje 

informácií pri práci s 

vlastným i cudzím 

textom  

 Citoval z odbornej aj 

umeleckej literatúry 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 Učenie sa 3   Ţiak má:  Ţiak :   

 Prístupy 

k učeniu, 

efektívne 

zapamätávanie 

 Učebné štýly, 

plán, 

prezentácia 

vlastných 

plánov 

 

1 

 

 

2 

  Samostatne sa učiť 

a zaujímať sa o 

podnety na učenie 

z rôznych zdrojov  

 Poznať svoj 

učebný štýl, 

vytvoriť 

jednoduchý plán  

činnosti 

a prezentovať ho 

 Samostatne sa učil a 

zaujímal sa o podnety 

na učenie z rôznych 

zdrojov  

 Poznal svoj učebný 

štýl, vytvoril 

jednoduchý plán  

činnosti a prezentoval 

ho 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 
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ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Slovenský jazyk a literatúra 1,5 hodina týţdenne,  spolu 45  vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 Úvodná hodina 

 Opakovanie 

učiva, vstupný 

test 

 

1 

 

1 

 

Ostatné predmety 

 

 

 

 Preukázať získané 

vedomosti 

z predchádzajú- 

      ceho ročníka 

 

 

 Preukázal získané 

vedomosti 

z predchádzajú- 

      ceho ročníka 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Písomné 

odpovede 

 Sloh, štylistika 8   Ţiak má:  Ţiak:   

 Charakteristika 

výkladového 

slohového 

postupu – úvaha 

 Znaky, vlastnosti, 

funkcia a ţánre 

úvahového 

slohového 

postupu 

 Obsah, 

kompozícia a 

štylizácia úvahy 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Ostatné predmety  Poznať znaky 

výkladového 

slohového postupu - 

úvahy 

 Pozná znaky 

výkladového 

slohového postupu - 

úvahy 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne  

písomné 

odpovede 

 

 Diktát  

 Oprava diktátu 

 Kontrolná 

slohová práca 

2 

 

3 

Ostatné predmety  Správne pouţívať 

pravopis, odhaľovať 

a opravovať 

pravopisné chyby 

 Vyjadriť svoj postoj 

 Vie správne 

pouţívať pravopis, 

odhaľovať a 

opravovať 

pravopisné chyby 

Písomné 

skúšanie 

 

Písomné 

odpovede 
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a vlastný názor na 

rôzne spoločenské 

a kultúrne problémy 

 Vie vyjadriť svoj 

postoj a vlastný 

názor na rôzne 

spoločenské 

a kultúrne problémy 

 Súčasná poézia 6   Ţiak má:  Ţiak:   

 Spoločenské 

podmienky a 

znaky súčasnej 

poézie 

1 Dejepis 

Estetika 

 

 Pochopiť vplyv 

spoločenských 

podmienok na vývin 

literatúry 

 

 Pochopil vplyv 

spoločenských 

podmienok na vývin 

literatúry 

 

 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Písomné 

odpovede 

 Predstavitelia 

súčasnej poézie- 

J.Kostra, 

M.Rúfus, 

M.Válek, 

A.Plávka 

 Práca s textom 

 Systematizácia 

učiva 

3 

 

 

 

1 

 

1 

Dejepis 

Estetika 

 

 Oboznámiť sa 

s tvorbou 

predstaviteľov 

súčasnej poézie 

 

 Analyzovať 

umelecký text 

 

 Preukázať získané 

vedomosti 

 Oboznámil sa 

s tvorbou 

predstaviteľov 

súčasnej poézie  

 

 Analyzuje umelecký 

text 

 

 Vie preukázať 

získané vedomosti 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Písomná 

odpoveď 

 Práca s 

informáciami 

12 
  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Charakteristika 

administratívneho 

štýlu- slovenská 

štátna norma 

 Ţánre 

administratívneho 

1 

 

 

1 

Administratíva  Charakterizovať 

administratívny štýl 

 

 Poznať znaky 

administratívneho 

štýlu a uplatňovať 

 Charakterizoval 

administratívny štýl 

 

 pozná znaky 

administratívneho 

štýlu a vie ich 

Písomné 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 
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štýlu 

 Úradný list 

 Ţiadosť,dotazník, 

zápisnica, 

splnomocnenie, 

štrukturovaný 

ţivotopis, 

motivačný list, 

objednávka, 

reklamácia       

 

6 

 

ich v praxi pri 

tvorbe úradných 

listov 

uplatniť v praxi 

tvorbe úradných 

listov 

 Diktát  

 Oprava diktátu 

 Kontrolná 

slohová práca 

2 

 

2 

Ostatné predmety  Správne pouţívať 

pravopis, odhaľovať 

a opravovať 

pravopisné chyby 

 Vie správne 

pouţívať pravopis, 

odhaľovať a 

opravovať 

pravopisné chyby 

Písomné 

skúšanie 

 

Písomné 

odpovede 

 

 

 Súčasná próza 9  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
  

     Charakteristika 

obdobia, rozdelenie 

literatúry 

1 Dejepis  Pochopiť vplyv 

spoločenských 

podmienok na vývin 

literatúry 

 Pochopil vplyv 

spoločenských 

podmienok na vývin 

literatúry 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 Štruktúra lit.diela, 

replika, vnútorný 

monológ 

 Predstavitelia- 

F.Hečko, 

V.Mináč, R.Jašík, 

L.Mňačko, 

P.Jaroš, 

J.Satinský, 

1 

 

 

6 

 

 

 

Dejepis  Oboznámiť sa 

s tvorbou vybraných 

predstaviteľov  

 

 Analyzovať 

umelecký text 

 Oboznámil sa 

s tvorbou vybraných 

predstaviteľov  

 

 Analyzuje umelecký 

text 

Ústne 

skúšanie  

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Ústne 

odpovede 

 

Písomné 

odpovede 
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D.Dušek,  

P. Baričák 

 Zhrnutie učiva 

 

1 

 Jazyk a reč 8 
 

 

 

Ţiak má: 

 

 

Ţiak: 

  

 Jazyk, reč, cudzí 

jazyk, spisovný 

jazyk 

 Nárečie, úradný 

jazyk, 

staroslovienčina 

 A. Bernolák-

kodifikácia 

 Ľ. Štúr - 

kodifikácia 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Ostatné predmety  Poznať vznik 

jazyka, reči, 

rozlišovať spisovný 

a hovorový jazyk, 

dialekty 

 Poznať 

kodifikátorov 

 Pozná vznik jazyka, 

reči, rozlišovať 

spisovný a hovorový 

jazyk, dialekty 

 Pozná kodifikátorov 

 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

 

 Súhrnné 

opakovanie 

literárneho učiva 

 Súhrnné 

opakovanie 

gramatického 

učiva 

2 

 

2 

  Pochopiť odlišnosti 

jednotlivých 

literárnych období 

 Poznať 

najvýznamnejších 

autorov a ich  diela 

 Ovládať pojmy 

z teórie literatury 

 Správne pouţívať 

pravopis, odhaľovať 

a opravovať 

pravopisné chyby 

 Pochopil odlišnosti 

jednotlivých 

literárnych období 

 Poznal 

najvýznamnejších 

autorov a ich  diela 

 Ovláda pojmy 

z teórie literatury 

 Vie správne 

pouţívať pravopis 

a opravovať 

pravopisné chyby 

 

Písomné a 

ústne 

skúšanie 

Ústne 

a písomné 

odpovede 

Didaktický test 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu 

uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 

didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne 

skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. Po ukončení posledného 

tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test 

na overenie komplexných vedomostí a zručností ţiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú 

prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. 

Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Ţiaci budú s nimi oboznámení aţ 

po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Ţiak má moţnosť 

didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania 

didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a ţiakom. Výsledky didaktického testu sú 

významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia uchovávajú sa za dobu štúdia ţiaka.  

 

Názov predmetu Anglický jazyk  

Časový rozsah výučby 3,3,3 hodiny týţdenne, spolu 288 

vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý, druhý, tretí 

Kód a názov učebného  odboru  3473 H 08 Polygraf – knihár 

Dĺţka štúdia 3 roky 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu  ANJ 
 

     Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“. 

     Vyučovanie predmetu cudzí jazyk zabezpečuje, aby si absolventi osvojili produktívne 

a receptívne príslušný cudzí jazyk na úrovni, ktorá im umoţňuje ďalej sa v ňom 

zdokonaľovať, vyuţívať ho na svoj odborný a všeobecno-kultúrny rozvoj. Vo vyučovaní 

sa realizujú tri ciele: komunikatívny, informatívny a formatívny. Prvoradý je 

komunikatívny cieľ, t.j. osvojenie si komunikatívnej kompetencie vo všetkých štyroch 

obsahových štandardoch: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný 

prejav a hovorenie. Vyučovanie Cj sa podieľa na formovaní vlastností, ktoré sú 

nevyhnutné na úspešné zaradenie mladého človeka do spoločenského ţivota, 

myšlienkovej a rečovej tvorivosti, úcty k hodnotám, ktoré vytvorili iné národy. Rozvíja 

tieţ estetické cítenie ţiakov a prispieva k výchove kultúrneho čitateľa a diváka. 

     Obsahom vyučovania je systematické formovanie, rozvíjanie a prehlbovanie vedomostí, 

zručností a návykov na tieto oblasti: 

- jazyk, jeho zvukovú a grafickú stránku, slovnú zásobu a gramatiku 

- reč ako fungovanie jazyka v procese komunikácie, ktorá zahŕňa receptívne 

a produktívne rečové zručnosti, t.j. čítanie a počúvanie s porozumením, ústny 

a písomný prejav, 

- reálie krajín príslušnej jazykovej oblasti v porovnaní s reáliami SR, 

- učebné zručnosti, ktoré ţiakovi umoţňujú efektívne sa učiť, samostatne získavať, 

spracovávať a uchovávať informácie z rôznych oblastí 

 

ŠkVP2013-14/ŠKVP_2013/AnglJaz/ANJ-3r-učebný.doc
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     Počas štúdia si ţiaci osvoja jednotlivé zloţky obsahu na úrovni ďalej špecifikovaných 

cieľových poţiadaviek. 

 

Prehľad obsahových štandardov pre učebné odbory 

 

Rečové zručnosti 

1. počúvanie s porozumením 

Ţiak dokáţe rozoznať známe slová a najzákladnejšie frázy týkajúce sa jeho a jeho rodiny 

a bezprostredného konkrétneho okolia.,  keď ľudia hovoria pomaly a jasne. 

 

2. čítanie s porozumením 

Ţiak rozumie známym menám, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napr. na oznámeniach 

a plagátoch alebo v katalógoch. 

 

3. písomný prejav 

 

Ţiak dokáţe napísať krátku jednoduchú pohľadnicu (pozdrav z dovolenky). Dokáţe vyplniť 

formuláre s osobnými údajmi (svoje meno, štátna príslušnosť a adresy na registračnom 

formulári v hoteli). 

 

4. ústny prejav 

 

Ţiak dokáţe komunikovať jednoduchým spôsobom, ak je jehoj partner pripravený zopakovať 

alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšom tempe reči a pomôcť sformulovať, čo sa 

pokúša povedať. Dokáţe klásť otázky a odpovedať na jednoduché otázky v oblasti svojich 

základných potrieb alebo na veľmi známe témy. Dokáţe vyuţívať jednoduché frázy  a vetami 

opísať miesto, kde ţije a ľudí, ktorých pozná. 

 

     Učebný odbor skončí na úrovni A2. 

 

Jazykové prostriedky 

 

Výslovnosť 

Osvojiť si zvukovú stránku cudzieho jazyka, t. j. správnu výslovnosť suprasegmentálnych 

javov (prízvuk v rámci slova, rytmického taktu a vety, dôrazový prízvuk, viazanie, rytmus, 

melódia rozličných typov viet) a segmentálnych elementov (inventár foném, fonologického 

systému príslušného jazyka) s dôrazom na javy odlišné od slovenčiny. 

 

Slovná zásoba 

Aktívne si osvojiť pribliţne 2600 lexikálnych jednotiek (t.j. cca 5 lexikálnych jednotiek na 

jednej vyučovacej hodine) vrátane základnej frazeológie beţného spoločenského styku a 250-

350 výrazov z odbornej terminológie študovaného odboru, resp. odborného zamerania. 

Receptívne si osvojiť ďalších pribliţne 300 aţ 500 lexikálnych jednotiek. 

Získať základné vedomosti o významovej a štylistickej stránke cudzieho jazyka 

(viacvýznamovosť slov, zásady spájania slov, základné spôsoby vyjadrovania rôznych 

sémantických vzťahov, synonymá, antonymá, homonymá, homofóny a medzinárodne 

pouţívané slová). 

Receptívne si osvojiť najfrekventovanejšie produktívne spôsoby tvorenia slov, zoznámiť sa 

s najbeţnejšími spôsobmi konverzie. 
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Gramatika 

Aktívne si osvojiť základné morfologické a syntaktické javy príslušného cudzieho jazyka 

potrebné na dorozumenie v beţných ţivotných situáciách (vyjadrenie otázky, záporu, 

základných časových a priestorových vzťahov, kvantity a kvality, porovnania, podmienky, 

moţnosti a nemoţnosti, istoty a neistoty, zákazu, príkazu, priania, ţiadosti) – v korelácii 

s rozsahom slovnej zásoby, a to v ústnej podobe, s niţšími poţiadavkami aj v písomnej 

podobe. 

Receptívne si osvojiť i menej frekventované javy potrebné na porozumenie čítaných textov. 

 

Pravopis 

Osvojiť si pravopis prebratých lexikálnych jednotiek a ich tvarov (časovanie, skloňovanie, 

stupňovanie atď.). 

Osvojiť si základné pravidlá interpunkcie. 

 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je poskytnúť ţiakom súbor vedomostí, 

zručností pri rozvíjaní všetkých štyroch rečových zručností. Ţiaci nadobudnú presvedčenie 

o uţitočnosti ovládania jazyka pre ďalší ţivot a získanie zamestnania. 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete anglický jazyk vyuţívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré ţiakom umoţňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené sovo, diagram) 

tak, aby kaţdý kaţdému porozumel 

 Vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver v cudzom jazyku 

 Kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet) 

 Správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 Rozvíjať prácu v kolektíve, v druţnej 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 

 Vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém v cudzom jazyku 

 Navrhovať a pouţívať ďalšie metódy, ktoré by mohli prispieť k dorozumeniu 

 Posudzovať riešenie daného prekladu z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného 

problému 

 Korigovať nesprávne riešenia problému 

 

Spôsobilosti vyuţívať informačné technológie 

 Získavať informácie v priebehu vzdelávania v cudzom jazyku vyuţívaním všetkých 

metód a prostriedkov, ktoré sú v danom okamihu k dispozícii 

 Zhromaţďovať, triediť, posudzovať a vyuţívať informácie a slovnú zásobu, ktorá by 

mohla prispieť k riešeniu daného problému 



 

 -  - 57 

 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 Formulovať a prezentovať svoje postoje s vyuţívaním 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 ţivotné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú pouţívať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvodný kurz Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinová práca 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Prezentácia projektov 

Práca s multimédiami 

Lekcia 1: Ahojte všetci! Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinová práca 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Prezentácia projektov 

Práca s multimédiami 

Lekcia 2: Stretávanie ľudí Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinová práca 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Prezentácia projektov 

Práca s multimédiami 

Lekcia 3: Svet práce 

 

 

 

 

 

 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinová práca 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Prezentácia projektov 

Práca s multimédiami 
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Lekcia 4: Ukľudni sa! 

 

 

 

 

 

 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinová práca 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Prezentácia projektov 

Práca s multimédiami 

 

Lekcia 5: Kde bývaš? Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinová práca 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Prezentácia projektov 

Práca s multimédiami 

 

Opakovanie Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická – rozhovor, 

riešenie úloh 

Skupinová práca 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Prezentácia projektov 

Práca s multimédiami 

 

 

 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiáln

e 

výučbové 

prostried

ky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

kniţnica, ... 

Úvodný kurz 

Lekcia 1: Ahojte 

všetci! 

Lekcia 2: 

Stretávanie ľudí 

Lekcia 3: Svet 

práce 

Lekcia 4: Ukľudni 

sa! 

Lekcia 5: Kde 

bývaš? 

Opakovanie 

New Headway Elementary 

Student and Practice  

Book 

English Grammar In Use – 

R.Murphy 

English Grammar and Usage – 

G.Leech 

Test Your English – Gondová, 

Rafajlovičová 

Moderné konverzačné témy 

v angličtine – Eva A.Peck 

Topics for English Conversation – 

Magnetofón 

CD 

prehrávač 

Video 

DVD 

prehrávač 

TV 

PC 

 

Kazety 

a CD 

disky 

Počítačov

ý program 

Nástenné 

obrazy 

Mapa 

Obrazový 

materiál 

Časopisy 

 

Internet 

kniţnica 
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 J.Chudá, T.Chudý 

Angličtina pre prevádzku hotelov 

a spol. stravovania – J.Pytelka 

Angličtina pre ekon. odbory (texty 

a korešpondencia) – J.Pytelka 

Slovníky: 

Learner´s Dictionary of English 

Contemporary English – 

LONGMAN, výkladový slovník 

Anglicko-slovenský, slovensko-

anglický slovník – Haraksimová, 

Mokrá 
 

 
 
 
 
 



ROČNÍK: Prvý 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Anglický jazyk  3 hodiny týţdenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvodný kurz jazyka 
10 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Úvodný kurz 10 Slovenský jazyk – gramatika, 

štylistika, fonetika 

Etická/náboţenská výchova 

Náuka o spoločnosti – 

psychológia osobnosti 

 

 Vedieť základné 

pravidlá výslovnosti, 

fonetický prepis 

výslovnosti 

 Vedieť frázy v triede a 

pri zoznamovaní sa 

 Rozumieť krátkemu 

vypočutému textu 

 Vedel základné 

pravidlá výslovnosti, 

fonetický prepis 

výslovnosti 

 Vedel frázy v triede a 

pri zoznamovaní sa 

 

 Rozumel krátkemu 

vypočutému textu 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 

 

 

 

 

 

Lekcia 1: Ahojte, všetci! 
15  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

 

5 

 

3 

 

Náuka o spoločnosti – 

psychológia osobnosti 

Sociálna psychológia 

a základy komunikácie 

Cestovný ruch 

 

 Ovládať a pouţívať  

        sloveso “ byť“ 

v prítomnom  

        čase, privlastňovacie  

        zámená, pouţitie 

členov 

 

 Pouţívať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

krajín, kaţdodenných 

vecí, vedieť vyjadriť 

mnoţné číslo 

podstatných mien 

 Ovládal a pouţíval  

        sloveso “ byť“ 

v prítomnom  

        čase, privlastňovacie  

        zámená, pouţitie 

členov 

 

 Pouţíval slovnú zásobu 

týkajúcu sa krajín, 

kaţdodenných vecí, 

vedel vyjadriť mnoţné 

číslo podstatných mien 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický test 
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 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 Písanie 

 Ústny prejav 

 

    2 

 

    2 

    1 

    2 

 

 Upevňovať techniku 

čítania 

 Vedieť hláskovať 

 

 Počúvať a porozumieť 

frázam 

 Vedieť napísať krátky 

text o sebe 

 Vedieť udrţať dialóg – 

frázy pri zoznamovaní 

sa 

 

 Upevňoval techniku 

čítania 

 Vedel hláskovať 

 

 Počúval a porozumel 

frázam 

 

 Vedel napísať krátky 

text o sebe 

 Vedel udrţať dialóg – 

frázy pri zoznamovaní 

sa 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

 

Krátky text o 

sebe 

Lekcia 2: Stretávanie 

ľudí 
15  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

 

5 

 

3 

 

Náuka o spoločnosti – úvod 

do spoločenského vzdelávania 

Matematika 

 

 

 Ovládať sloveso „byť“, 

tvorenie otázky 

a záporu, krátke 

odpovede 

a privlastňovanie 

 Vedieť pomenovať 

členov rodiny, opozitá, 

jedlá a nápoje 

 

 Ovládal sloveso „byť“, 

tvorenie otázky 

a záporu, krátke 

odpovede 

a privlastňovanie 

 Vedel pomenovať 

členov rodiny, opozitá, 

jedlá a nápoje 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

 

 

     2 

 

     2 

   

     1 

 

     2 

 Porozumieť 

prečítanému textu – 

List z Ameriky 

 

                                      

 Vedieť rozlišovať  

      privlastňovací pád  

      a skrátené tvary slovesa 

     „byť“ 

   Vedieť pravopis 

základných  

      čísloviek do 100 

  Vedieť udrţať dialóg v  

      bufete 

 Porozumel prečítanému 

textu – List z Ameriky 

 

                                      

 Vedel rozlišovať  

      privlastňovací pád  

      a skrátené tvary slovesa 

     „byť“ 

   Vedel pravopis 

základných  

      čísloviek do 100 

  Vedel udrţať dialóg v  

      bufete 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

 

Vianočný 

pozdrav 
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Lekcia 3: Svet práce 
15  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Gramatika 

 

 

 Slovná zásoba 

 

5 

 

3 

 

Slovenský jazyk – gramatika, 

štylistika 

 

Úvod do sveta práce 

 

 Ovládať a pouţívať  

        prítomný čas 

jednoduchý  

       3.osoba jednotného 

čísla 

 

 Vedieť tvoriť otázku  

       a krátku zápornú 

odpoveď 

 

 

 Pouţívať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

profesií 

 Ovládal a pouţíval  

        prítomný čas 

jednoduchý  

       3.osoba jednotného 

čísla 

 

 Vedel tvoriť 

otázku  

       a krátku zápornú 

odpoveď 

 

 

 Pouţíval slovnú zásobu 

týkajúcu sa profesií 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

 

 

     2 

 

     2 

      

     1 

 

     2 

 
 

 Čítať text, porozumieť 

špecifickým 

informáciám z  textu 

o Muţovi s trinástimi 

povolaniami  

 Počúvať a porozumieť 

textom o Ali a Bobovi 

 

 Napísať krátke 

informácie o svojom 

priateľovi 

 

 Vedieť sa pýtať na 

prácu iných ľudí 

 Vedieť určiť čas 

 

 Čítal text, porozumel 

špecifickým 

informáciám z  textu 

o Muţovi s trinástimi 

povolaniami  

 Počúval a porozumel 

textom o Ali a Bobovi 

 

 Napísal krátke 

informácie o svojom 

priateľovi 

 

 Vediel sa pýtať na 

prácu iných ľudí 

 Vedel určiť čas 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Stručné 

informácie 

o svojom 

priateľovi 

 

 

Lekcia 4: Ukľudni sa! 
15  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Gramatika 

 

5 

 

Etická/náboţenská výchova 

Náuka o spoločnosti 

 Ovládať a pouţívať  

        prítomný čas 

jednoduchý,  

 Ovládal a pouţíval  

        prítomný čas 

jednoduchý,  

Písomné 

skúšanie 

Didaktický test 
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 Slovná zásoba 

 

3 

 

 
        otázka a zápor 

 Vyjadriť „mať/nemať 

rád“ 

 Pouţívať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

ročných období 

a voľného času 

        otázka a zápor 

 Vyjadril „mať/nemať 

rád“ 

 Pouţíval slovnú zásobu 

týkajúcu sa ročných 

období a voľného času 

 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

 

 

     2 

 

     2 

  

     1 

    

     2 

 
 

 Čítať text, porozumieť 

krátkemu textu 

o obľúbenom ročnom 

období 

  

 Počúvať a porozumieť 

textom o novinárke 

 

 Napísať list priateľovi 

o svojich aktivitách 

 

 Vedieť rozprávať 

o svojom dennom 

reţime 

 

 Čítal text, porozumel 

krátkemu textu 

o obľúbenom ročnom 

období 

  

 Počúval a porozumel 

textom o novinárke 

 

 Napísal list priateľovi 

o svojich aktivitách 

 

 Vedel rozprávať 

o svojom dennom 

reţime 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

 

Neformálny list 

 

Lekcia 5: Kde bývaš?  

15 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 

5 

 

3 

 

      2 

 

      2 

   

Podľa odboru = Odborný 

výcvik 

Praktická príprava 

 Ovládať väzbu „there 

is/ are“, pýtať sa na 

počet, ovládať neurčité 

a ukazovacie zámená 

 Pouţívať slovnú 

zásobu – miestnosti 

v dome, nábytok 

 Čítať text, porozumieť 

krátkemu textu  

 Počúvať a porozumieť 

krátkym textom 

 Ovládal väzbu „there 

is/ are“, pýtať sa na 

počet, ovládať neurčité 

a ukazovacie zámená 

 Pouţíval slovnú zásobu 

– miestnosti v dome, 

nábytok 

 Čítal text, porozumel 

krátkemu textu  

 Počúval a porozumel 

krátkym textom 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Didaktický test 

 

Opis domu/bytu 
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 Písanie 

 

 Ústny prejav 

 

 

     1 

    

     2 

o bývaní 

 Opísať svoj dom/byt 

 

 Vedieť konverzovať 

a opýtať sa na cestu 

o bývaní 

 Opísal svoj dom/byt 

 

 Vedel konverzovať 

a opýtal sa na cestu  

 

Opakovanie učiva prvého 

ročníka 
   14 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 opakovanie  Podľa odboru = Odborný 

výcvik 

Praktická príprava 

 Ovládať učivo 

a gramatiku prvého 

ročníka 

 Pouţívať čas – 

prítomný jednoduchý 

  Rozprávať o sebe, 

svojej rodine, beţných 

udalostiach 

 Dokázať napísať 

jednoduchý text na 

beţnú tému 

 Dokázať komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom o beţných 

veciach 

 Rozumieť krátkemu 

textu 

 Zvládol učivo 

a gramatiku prvého 

ročníka 

 Pouţíval časy – 

prítomný jednoduchý 

 Rozprával o sebe, 

svojej rodine, beţných 

udalostiach 

 Dokázal napísať 

jednoduchý text na 

beţnú tému 

 Dokázal komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom o beţných 

veciach 

 porozumel krátkemu 

textu 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Didaktický test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROČNÍK:Druhý 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Anglický jazyk  3 hodiny týţdenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Opakovanie učiva  

1. ročníka 
10 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Opakovanie učiva         

        1.ročníka 

10 Slovenský jazyk – gramatika, 

štylistika, fonetika 

Etická/náboţenská výchova 

Náuka o spoločnosti – 

psychológia osobnosti 

 

 Ovládať učivo 

a gramatiku z 1. 

ročníka 

 Pouţívať časy – 

prítomný, minulý, 

budúci 

 Rozprávať o sebe, 

svojej rodine, beţných 

udalostiach 

 Dokázať napísať 

jednoduchý text na 

beţnú tému 

 Dokázať komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom o beţných 

veciach 

 Rozumieť krátkemu 

textu 

 Zvládol učivo 

a gramatiku z 1. 

ročníka 

 Pouţíval časy – 

prítomný, minulý, 

budúci 

 Rozprával o sebe, 

svojej rodine, beţných 

udalostiach 

 Dokázal napísať 

jednoduchý text na 

beţnú tému 

 Dokázal komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom o beţných 

veciach 

 Porozumel krátkemu 

textu 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Didaktický test 

Esej 

 

 

 

 

 

Lekcia 6: Vieš hovoriť po 

anglicky? 
16  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

 

4 

 

3 

 

Náuka o spoločnosti – 

psychológia osobnosti 

Sociálna psychológia 

a základy komunikácie 

Cestovný ruch 

 Ovládať a pouţívať  

        modálne sloveso “ 

can“  

        (môcť), vedieť minulý 

čas  

         slovies byť a môcť 

 

 Pouţívať slovnú 

 Ovládal a pouţíval  

       modálne sloveso “ can“  

       (môcť), vedel minulý 

čas  

        slovies byť a môcť 

  

 Pouţíval slovnú zásobu 

týkajúcu sa krajín, 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický test 
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zásobu týkajúcu sa 

krajín a jazykov, 

kaţdodenných vecí 

a slov, ktoré znejú 

rovnako 

kaţdodenných vecí 

a slov, ktoré znejú 

rovnako 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

 

2 

 

     2 

     2 

 

     3 

 

 Čítať a porozumieť 

krátkym textom 

o mladých, nadaných 

deťoch 

 Počúvať a porozumieť 

frázam 

 Vedieť napísať 

formálny list – ţiadosť 

o prijatie do 

zamestnania 

 Vedieť udrţať dialóg – 

telefonický rozhovor 

 

 Čítal a porozumiel 

krátkym textom 

o mladých, nadaných 

deťoch 

 Počúval a porozumel 

frázam 

 Vedel napísať formálny 

list – ţiadosť o prijatie 

do zamestnania 

 Vedel udrţať dialóg – 

telefonický rozhovor 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

 

Formálny list – 

ţiadosť o prijatie 

do zamestnania 

 

Lekcia 7: Vtedy a teraz 
16  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

 

4 

 

3 

 

Náuka o spoločnosti – úvod 

do spoločenského vzdelávania 

Matematika 

 

 

 Ovládať pravidelné 

a nepravidelné slovesá, 

minulý jednoduchý čas 

 

 Vedieť pravidelné 

a nepravidelné slovesá 

 

 Ovládal pravidelné 

a nepravidelné slovesá, 

minulý jednoduchý čas 

 

 Vedel pravidelné 

a nepravidelné slovesá  

 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 Čítať a porozumieť 

krátkym textom 

o slávnych ľuďoch                                 

 Vedieť rozlišovať  

          tiché hlásky 

 

 Vedieť napísať článok 

o  

         prázdninách 

         

 

 Čítal a porozumiel 

krátkym textom 

o slávnych ľuďoch 

                                      

 Vedel rozlišovať  

         tiché hlásky 

 

   Vedel napísať článok 

o  

         prázdninách 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Vianočný 

pozdrav 

Článok  

o prázdninách 
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    Vedieť rozprávať 

o zvláštnych 

príleţitostiach 

  

 

  Vedel rozprávať 

o zvláštnych 

príleţitostiach 

 

 

Lekcia 8: Pred koľkými 

rokmi? 
16  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Gramatika 

 

 

 

 Slovná zásoba 

 

4 

 

 

 

3 

 

Slovenský jazyk – gramatika, 

štylistika 

 

Úvod do sveta práce 

 

 Ovládať a pouţívať  

        minulý čas 

jednoduchý,  

        pravidelné 

a nepravidelné 

        slovesá 

 Vedieť tvoriť otázku  

       a krátku zápornú 

odpoveď 

 

 Pouţívať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

vzťahov medzi ľuďmi 

 Ovládal a pouţíval  

        minulý čas 

jednoduchý,  

        pravidelné 

a nepravidelné 

        slovesá 

 Vedel tvoriť 

otázku  

       a krátku zápornú 

odpoveď 

 

 Pouţíval slovnú zásobu 

týkajúcu sa vzťahov 

medzi ľuďmi 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Čítanie 

 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

 

 

2 

 

 

2 

 

     2 

   

     3 

 
 

 Čítať texty, porozumieť 

špecifickým 

informáciám z  textov 

o troch vynálezcoch 

  

 Počúvať a porozumieť 

dialógom 

 

 

 Opísať svojho starého 

priateľa 

 

 Vedieť určiť čas, 

dátumy a časové 

výrazy 

 

 Čítal texty, porozumel 

špecifickým 

informáciám z 

        textov o troch 

vynálezcoch   

 

 Počúval a porozumel 

dialógom 

 

 

 Opísal svojho starého 

priateľa 

 

 Vedel určiť čas, 

dátumy a časové 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Opis svojho 

priateľa 
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výrazy 

Lekcia 9: Jedlo, ktoré 

máš rád 
16  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

 

4 

 

3 

 

Etická/náboţenská výchova 

Náuka o spoločnosti 

 

 Ovládať a pouţívať  

       počítateľné 

a nepočítateľné  

       podstatné mená 

 Pouţívať výrazy  

       „muchúmany“ 

 

 Pouţívať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

jedla a pitia 

 Ovládal a pouţíval  

       počítateľné 

a nepočítateľné  

       podstatné mená 

 Pouţívať výrazy  

       „muchúmany“ 

 

 Pouţíval slovnú zásobu 

týkajúcu sa jedla a pitia 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 
 

 Čítať text, porozumieť  

textu o jedle  z celého 

sveta 

 Počúvať a porozumieť 

textom o obľúbených 

jedlách rôznych ľudí 

 

 Napísať  formálny list  

 

 

 Vedieť rozprávať 

o svojom obľúbenom 

jedle 

 

 Čítal text, porozumel  

        textu o jedle  z celého  

        sveta 

 Počúval a porozumel 

textom o obľúbených 

jedlách rôznych ľudí 

 

 Napísal formálny list  

 

 

 Vedel rozprávať 

o svojom obľúbenom 

jedle 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

 

Formálny list 

 

Lekcia 10: Väčší a lepší! 
16  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

4 

 

3 

Etická/náboţenská výchova 

Náuka o spoločnosti 

 

 Ovládať a pouţívať  

    stupňovanie prídavných 

mien 

 Vyjadriť sloveso  

       „mať/nemať rád“ 

 Ovládal a pouţíval  

    stupňovanie prídavných 

mien  

 Vyjadril sloveso  

       „mať/nemať rád“ 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický test 
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 Pouţívať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

rozdielov medzi 

veľkomestom a 

vidiekom 

 Pouţíval slovnú zásobu 

týkajúcu sa rozdielov 

medzi veľkomestom a 

vidiekom 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 
 

 Čítať text, porozumieť 

textom o troch 

hudobných mestách 

  

 Počúvať a porozumieť 

textom o najlepších 

hoteloch 

 

 Napísať text o našom 

hlavnom meste 

 

 Vedieť rozprávať 

o rozdieloch medzi 

veľkomestom a 

vidiekom  

 

 Čítal text, porozumel 

textom o troch 

hudobných mestách 

 

 Počúval a porozumel 

textom o najlepších 

hoteloch 

 

 Napísal text o našom 

hlavnom meste 

 

 Vedel rozprávať 

o rozdieloch medzi 

veľkomestom a 

vidiekom 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

 

Text o našom 

hlavnom meste 

 

 

Opakovanie učiva prvého 

ročníka 

9   

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Opakovanie 9 Podľa odboru = Odborný 

výcvik 

Praktická príprava 

 Ovládať učivo 

a gramatiku druhého 

ročníka 

 Pouţívať časy – 

prítomný, minulý, 

predprítomný, 

predminulý 

 Rozprávať o sebe, 

svojej rodine, beţných 

udalostiach, jedle 

 Dokázať napísať 

jednoduchý text na 

beţnú tému 

 Zvládol učivo 

a gramatiku druhého 

ročníka 

 Pouţíval časy – 

prítomný, minulý, , 

predprítomný, 

predminulý 

 Rozprával o sebe, 

svojej rodine, beţných 

udalostiach, jedle 

 Dokázal napísať 

jednoduchý text na 

beţnú tému 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Didaktický test 

Esej 
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 Dokázať komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom o beţných 

veciach 

 Rozumieť  textu 

 Dokázal komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom o beţných 

veciach 

 porozumel k textu 

 

ROČNÍK:TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Anglický jazyk  3 hodiny týţdenne, spolu 90 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Opakovanie učiva  

2. ročníka 
6 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Opakovanie učiva         

        2.ročníka 

6 Slovenský jazyk – gramatika, 

štylistika, fonetika 

Etická/náboţenská výchova 

Náuka o spoločnosti – 

psychológia osobnosti 

 

 Ovládať učivo 

a gramatiku z 2. 

ročníka 

 Pouţívať časy – 

prítomný, minulý, 

budúci 

 Rozprávať o beţných 

udalostiach 

 Dokázať napísať 

jednoduchý text na 

beţnú tému 

 Dokázať komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom o beţných 

veciach 

 Rozumieť krátkemu 

textu 

 Zvládol učivo 

a gramatiku z 2. 

ročníka 

 Pouţíval časy – 

prítomný, minulý, 

budúci 

 Rozprával o beţných 

udalostiach 

 Dokázal napísať 

jednoduchý text na 

beţnú tému 

 Dokázal komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom o beţných 

veciach 

 Porozumel krátkemu 

textu 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Didaktický test 

Esej 

 

 

 

 

 

Lekcia 11: Vyzerať 

dobre! 
16  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
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 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

 

4 

 

3 

 

Náuka o spoločnosti – 

psychológia osobnosti 

Sociálna psychológia 

a základy komunikácie 

Cestovný ruch 

 

 Ovládať a pouţívať  

        prítomný priebehový 

čas a 

        privlastňovacie 

zámená  

   

 Pouţívať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

oblečenia a opisu osôb 

 Ovládal a pouţíval  

        prítomný priebehový 

čas a 

        privlastňovacie 

zámená  

 

 Pouţíval slovnú zásobu 

týkajúcu sa oblečenia 

a opisu osôb 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 Písanie 

 Ústny prejav 

 

2 

 

     2 

     2 

     3 

 

 Čítať a porozumieť 

krátkym textom 

opisujúcim osoby 

 Počúvať a porozumieť 

nahrávke piesne 

 Vedieť opísať osobu  

         

 Vedieť udrţať dialóg  

v obchode s odevami 

 

 Čítal a porozumiel 

krátkym textom 

opisujúcim osoby 

  

  Počúval a porozumel 

nahrávke piesne 

 Vedel opísať osobu 

 

 Vedel udrţať dialóg  

v obchode s odevami 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

 

Opis osoby 

Lekcia 12: Ţivot je 

dobrodruţstvo 
16  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

4 

 

3 

 

Náuka o spoločnosti – úvod 

do spoločenského vzdelávania 

Matematika 

 

 

 Vedieť vyjadriť 

budúcnosť pomocou 

„going to“ a účelový 

infinitív 

 

 Vedieť opísať počasie 

 

 Vedel vyjadriť 

budúcnosť pomocou 

„going to“ a účelový 

infinitív 

 

 Vedel opísať počasie  

 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 Čítať a porozumieť 

krátkym textom 

o nebezpečných 

športoch                                

 Vedieť získať 

informácie  

         z vypočutého textu  

          

 

 Čítal a porozumel 

krátkym textom 

o nebezpečných 

športoch                                   

 Vedel získať 

informácie  

         z vypočutého textu  

        

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

 

 

Pohľadnica 
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 Ústny prejav 

 

3 
 Vedieť napísať 

pohľadnicu  

       

         

    Vedieť urobiť návrh 

  

 Vedel napísať 

pohľadnicu 

       

 

  Vedel urobiť návrh 

 

 

 

Lekcia 13: Aký úţasne 

bystrý! 
16  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

 

4 

 

     3 

 

Slovenský jazyk – gramatika, 

štylistika 

 

Úvod do sveta práce 

 

 Ovládať a pouţívať  

        opytovacie zámená,  

         príslovky a prídavné 

mená 

 

 Vedieť opísať pocity 

 

 Ovládal a pouţíval  

        opytovacie zámená,  

         príslovky a prídavné 

mená 

 

 Vedel opísať 

pocity 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

 

2 

 

     2 

 

     2 

   

     3 

 
 

 Čítať príbeh, rozprávku 

  

 Počúvať a porozumieť 

príbehu 

 

 

 Napísať jednoduchú 

rozprávku 

 

 Viesť dialóg na stanici 

 

 Čítal príbeh, rozprávku 

 

 Počúval a porozumel 

príbehu 

 

 

 Napísal jednoduchú 

rozprávku 

 

 Viedol dialóg na stanici 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Rozprávka 

 

 

Lekcia 14: Uţ si 

niekedy...? 
16  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Gramatika 

 

 Slovná zásoba 

4 

 

3 

 

Etická/náboţenská výchova 

Náuka o spoločnosti 

 

 Ovládať a pouţívať  

       predprítomný čas  

        

 Pouţívať slovnú 

zásobu týkajúcu sa 

cestovania a letiska 

 Ovládal a pouţíval  

       predprítomný čas 

        

 Pouţíval slovnú zásobu 

týkajúcu sa cestovania 

a letiska 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický test 
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 Čítanie 

 

 Počúvanie 

 

 Písanie 

 

 Ústny prejav 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 
 

 Čítať text, porozumieť  

textu a získať z neho 

poţadované informácie 

 Počúvať a porozumieť 

piesni 

 

 Napísať  ďakovný list  

 

 

 Vedieť rozprávať 

o veciach čo si urobil 

 

 Čítal text, porozumel  

        textu o získal z neho  

        poţadované informácie 

 Počúval a porozumel 

piesni 

 

 Napísal ďakovný list  

 

 

 Vedel rozprávať 

o veciach čo si urobil 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

 

Ďakovny list 

 

Opakovanie učiva 

druhého ročníka 

4   

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Opakovanie 4 Podľa odboru = Odborný 

výcvik 

Praktická príprava 

 Ovládať učivo 

a gramatiku druhého 

ročníka 

 Pouţívať časy – 

prítomný, minulý, 

predprítomný, 

predminulý 

 Rozprávať o sebe, 

svojej rodine, beţných 

udalostiach, jedle 

 Dokázať napísať 

jednoduchý text na 

beţnú tému 

 Dokázať komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom o beţných 

veciach 

 Rozumieť  textu 

 Zvládol učivo 

a gramatiku druhého 

ročníka 

 Pouţíval časy – 

prítomný, minulý, , 

predprítomný, 

predminulý 

 Rozprával o sebe, 

svojej rodine, beţných 

udalostiach, jedle 

 Dokázal napísať 

jednoduchý text na 

beţnú tému 

 Dokázal komunikovať 

jednoduchým 

spôsobom o beţných 

veciach 

 porozumel k textu 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Didaktický test 

Esej 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu 

uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 

didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne 

skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví 

vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností ţiakov. 

Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov 

v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 

testu. Ţiaci budú s nimi oboznámení aţ po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu 

si volí vyučujúci. Ţiak má moţnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom 

teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim 

a ţiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia 

a uchovávajú sa za dobu štúdia ţiaka. 

 

 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby hodín týţdenne 1, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  Prvý 

Kód a názov študijného odboru  3473 H 08 Polygraf – knihár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu   
 

Cieľom 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 vyuţíva primárne záţitkové učenie, ktoré popri informáciách účinne 

podporuje pochopenie a 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 podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii 

porúch správania a učenia. 

Ţiaci sú vedení k harmonickým a stabilným vzťahom k rodine, na pracovisku 

a k spoločenským skupinám. Získajú kompetencie samostatne a zodpovedne sa rozhodovať 

v oblasti sexuálneho správania budú pripravení rešpektovať profesionálnu etiku zaloţenú na 

zodpovednosti a úcte k zákazníkovi ( odberateľovi). 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Ţiaci : 

 Nadobudnú komunikačné spôsobilosti ako sú prezentácia vlastných názorov, vedenie 

dialógu, diskusie, kultivované vyjadrovanie citov potrebné pre vzájomné spoluţitie, 

 Rozvinú sebaovládanie a sebaoceňovanie 

ŠkVP2013-14/ŠKVP_2013/EticVýchova/ETV-učebné%20odbory%201-0-0.doc
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 Pochopia pravidlá vzájomného spoluţitia rodiny, 

 Naplánujú si aktívnu participáciu na ţivote svojej rodiny, 

 Preberajú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, 

 Akceptujú inakosť v oblasti názorov, sexuálnej orientácie, zvykov, kultúr, 

 Pochopia dôleţitosť nezávislosti od vecí, drog, sexu, médií, 

 Osvoja si poznanie metód regulácie počatia, 

 Porozumejú hodnotám priateľstva, lásky, manţelstva a rodiny, 

 Pochopia riziká spojené s predčasným sexuálnym ţivotom, 

 Osvoja si rešpektovanie etických zásad v práci. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Absolvent má: 

- ovládať schopností potrebné na sebapoznanie a sebavýchovu, snaţiť sa ich uplatňovať 

v ţivote, 

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

s ľuďmi spoločensky uznávané normy, 

- poučiť sa o zodpovednej voľbe ţivotného partnera a zodpovednom manţelstve 

a rodičovstve, 

- získať základné vedomosti o rovnosti rás, národov, etnických skupín a vedomosti 

o potrebe náboţenskej tolerancie, 

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

práva iných ľudí, 

- mať predpoklady na aktívne občianske správanie a konanie, 

- oboznámiť sa s potrebou zodpovedného mravného rozhodovania a mať ochotu riadiť sa 

všeobecne uznávanými zásadami a normami, ktoré ľudská spoločnosť kodifikovala, 

- chápať postavenie človeka vo svete a uvedomovať si zodpovednosť človeka za svet 

a ľudskú civilizáciu, 

- v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo 

vzťahu k ţivotnému prostrediu, 

- vytvárať si vlastné filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu 

orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho ţivota, 

- zaujímať k týmto javom stanovisko a diskutovať o ňom, prípadne svoje názory a postoje 

v diskusii korigovať, 

- mať pozitívnu hodnotovú orientáciu, nachádzať kultúrny spôsob ţivot a hodnotný zmysel 

ţivota, 

- byť prínosom pre ľudské spoločenstvo (v rodine, obci, regióne, štáte), nie záťaţou pre 

spoločnosť, 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú pouţívať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Komunikácia Reproduktívna- riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie 

úloh 

Frontálna a individuálna práca 

ţiakov 

Skupinová práca ţiakov  

Didaktické hry 

Scénky 
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Interview 

brainstorming 

Dôstojnosť ľudskej osoby Reproduktívna- riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie 

úloh 

Frontálna a individuálna práca 

ţiakov 

Skupinová práca ţiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 

Dobré vzťahy v rodine Reproduktívna- riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie 

úloh 

Frontálna a individuálna práca 

ţiakov 

Skupinová práca ţiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 

Etika sexuálneho ţivota Reproduktívna- riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie 

úloh 

Frontálna a individuálna práca 

ţiakov 

Skupinová práca ţiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 

Etika práce Reproduktívna- riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie 

úloh 

Frontálna a individuálna práca 

ţiakov 

Skupinová práca ţiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 

 

 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

kniţnica, ... 

Komunikácia Lencz L. a kol.: Metodický 

materiál k predmetu etická 

výchova I.,II.,II MPC 

Bratislava 

Roche Olivar R.:Etická 

výchova Orbis Pictus 

Istropolitana 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

Farebné tuţky 

Knihy 

Časopisy 

 

Internet 

CD 

Dôstojnosť ľudskej 

osoby 

Lencz L. a kol.: Metodický 

materiál k predmetu etická 

výchova I.,II.,II MPC 

Bratislava 

Roche Olivar R.:Etická 

výchova Orbis Pictus 

Istropolitana 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

Farebné tuţky 

Knihy 

Časopisy 

Internet 

CD 

Dobré vzťahy v rodine Lencz L. a kol.: Metodický 

materiál k predmetu etická 

výchova I.,II.,II MPC 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

Farebné tuţky 

Knihy 

Časopisy 

Internet 

CD 
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Bratislava 

Roche Olivar R.:Etická 

výchova Orbis Pictus 

Istropolitana 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

Etika sexuálneho 

ţivota 

Lencz L. a kol.: Metodický 

materiál k predmetu etická 

výchova I.,II.,II MPC 

Bratislava 

Roche Olivar R.:Etická 

výchova Orbis Pictus 

Istropolitana 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

Farebné tuţky 

Knihy 

Časopisy 

Internet 

CD 

Etika práce Lencz L. a kol.: Metodický 

materiál k predmetu etická 

výchova I.,II.,II MPC 

Bratislava 

Roche Olivar R.:Etická 

výchova Orbis Pictus 

Istropolitana 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

Farebné tuţky 

Knihy 

Časopisy 

Internet 

CD 





ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Etická výchova  1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Komunikácia 7   

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Základné prvky 

komunikácie 

 Empatia 

 Asertivita 

 

3 

 

2 

2 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

Komunikácia 

 Osvojiť si základné 

sociálne návyky 

potrebné na styk 

s ľuďmi 

 Uplatňovať 

prakticky 

spoločensky 

uznávané normy 

pri styku s ľuďmi 

 Si osvojil  

základné sociálne 

návyky potrebné 

na styk s ľuďmi 

 Uplatňuje 

prakticky 

spoločensky 

uznávané normy 

pri styku s ľuďmi 

Predmet  nie 

je 

klasifikovaný 

Záţitkové 

učenie 

reflexia 

skupinová 

práca 

Dôstojnosť ľudskej 

osoby 
7  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
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 Poznávanie 

svojich silných 

a slabých stránok 

 Pochvala, 

antipatia, 

odpúšťanie 

 Zdravý ţivotný 

štýl 

2 

 

2 

3 

Komunikácia 

 

Potraviny a výţiva 

Zdravoveda 

 

Telesná a športová 

výchova 

 Uvedomiť si svoju 

hodnotu 

a moţnosti 

a dospieť 

k reálnemu 

pohľadu na seba 

a iných 

 Vzbudiť túţbu po 

vnútornej zmene 

 Uvedomiť si 

zmysel ţivota 

a zdravého 

ţivotného štýlu 

 Uvedomil si svoju 

hodnotu 

a moţnosti 

a dospel 

k reálnemu 

pohľadu na seba 

a iných 

 prejavil túţbu po 

vnútornej zmene 

 Uvedomil si 

zmysel ţivota 

a zdravého 

ţivotného štýlu 

Záţitkové 

učenie 

reflexia 

skupinová 

práca 

Dobré vzťahy v 

rodine 
7  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
  

 Poslanie a funkcie 

rodiny 

 Rodinné 

dedičstvo, pomoc 

3 

4 

 

Občianska náuka 
 Uvedomiť si 

význam rodiny 

v súčasnosti 

 Uvedomiť si 

zodpovednosť pri 

voľbe ţivotného 

partnera 

 Uvedomiť si 

zodpovednosť 

v manţelstve , 

rodičovstve 

a ochrane ţivota 

 Uvedomil si 

význam rodiny 

v súčasnosti 

 Uvedomil si 

zodpovednosť pri 

voľbe ţivotného 

partnera 

 Uvedomil si 

zodpovednosť 

v manţelstve , 

rodičovstve 

a ochrane ţivota 

Záţitkové 

učenie 

reflexia 

 

Etika sexuálneho 

ţivota 

6   

Ţiak má 

 

Ţiak: 
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 Základy morálky 

 Predčasný sex 

 Regulácia počatia, 

AIDS 

 

 

 

1 

2 

 

3 

 

Občianska náuka 

Odborné predmety 

 Vedieť filozoficky 

zovšeobecniť 

osvojené etické 

zásady a rozvíjať 

morálny úsudok 

 Uvedomiť si 

zodpovednosť 

v manţelstve , 

rodičovstve 

a ochrane ţivota 

Porozumieť 

hodnotovej 

rozdielnosti medzi 

morálkou a právom 

 

 Vie  filozoficky 

zovšeobecniť 

osvojené etické 

zásady a rozvíjať 

morálny úsudok 

 Uvedomil si 

zodpovednosť 

v manţelstve , 

rodičovstve 

a ochrane ţivota  

 

Záţitkové 

učenie 

reflexia 

prezentácia 

Etika práce 
6  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
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 Etika práce 

 Etika a ekonomika 

 Práca a odpočinok 

2 

2 

2 

 

Občianska náuka 

 

Ekonomika 

 

Komunikácia 

 

Odborné predmety 

 uvedomiť si 

význam práce, 

kvalitu 

a korektnosť, 

rozdielnosť 

sociálnych tried 

a ich spôsob ţivota 

 pochopiť 

pôsobenie trhovej 

ekonomiky na 

ţivot rodín 

 uvedomiť si 

dôleţitosť 

aktívneho 

vyuţívania 

voľného času, mať 

pozitívnu 

hodnotovú 

orientáciu, 

nachádzať kultúrny 

a hodnotný spôsob 

ţivota  

 

 uvedomiť si 

význam práce, 

kvalitu 

a korektnosť, 

rozdielnosť 

sociálnych tried 

a ich spôsob ţivota 

 pochopiť 

pôsobenie trhovej 

ekonomiky na 

ţivot rodín 

 uvedomiť si 

dôleţitosť 

aktívneho 

vyuţívania 

voľného času, mať 

pozitívnu 

hodnotovú 

orientáciu, 

nachádzať kultúrny 

a hodnotný spôsob 

ţivota  

  

Záţitkové 

učenie 

 

Projekt 

reflexia 

projekt 

prezentácia 
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Názov predmetu Občianska výchova 

Časový rozsah výučby hodín týţdenne 1, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  Prvý 

Kód a názov študijného odboru  3473 H 08 Polygraf – knihár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu   

 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti  Človek, hodnoty a spoločnosť a rozvíja 

osobnosť človeka s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej sa prelínajú úcta 

k človeku, k prírode, spolupráca, národné hodnoty. Vychováva k vlastenectvu a posilňuje 

rešpekt k základným princípom demokracie a tolerancie. Pripravuje mladých ľudí pre ţivot 

v harmonických a stabilných vzťahoch v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými 

skupinami, v národe, medzi národmi. 

Náuka o spoločnosti preferuje aktívne občianstvo, rôzne postupy k riešeniu problémov 

kaţdodennej praxe, pochopenie zloţitosti sociálnych vzťahov, uvedomenie si hodnoty 

vzdelania a vzdelanostnej mobility 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu náuka o spoločnosti je poskytnúť ţiakom súbor vedomostí 

z niektorých spoločenskovedných disciplín, ktoré sú potrebné pre orientáciu v etických, 

právnych, sociálnych, estetických, politických, ekonomických otázkach. Osvojiť si vedomosti 

a zručnosti formovať postoje ktoré sú dôleţité na podporovanie ľudskej dôstojnosti, v súlade 

s hodnotami ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť. Ţiaci nadobudnú 

presvedčenie, ţe nadobudnuté hodnoty a poznatky sú potrebné na to, aby sa dokázali aktívne 

zapojiť do demokratickej a občianskej spoločnosti a stať sa členmi spoločenstva. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 

- vyuţívať vedomosti a spôsobilosti v praktickom ţivote pri riešení otázok svojho 

politického a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania, 

- konať zodpovedne a prejavovať občiansku aktivitu, váţiť si demokraciu a slobodu,  

- preferovať demokratické hodnoty a prístupy,  vystupovať proti korupcii, kriminalite, 

konať v súlade s humanitou a vlastenectvom, 

- osvojiť si medze ľudskej slobody a tolerancie, konať zodpovedne a solidárne, 

- váţiť si hodnotu ľudskej práce, vedieť ţiť hospodárne, zodpovedne riešiť finančné 

záleţitosti, starať sa o svoj majetok a majetok druhých, 

rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú pouţívať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Človek v ľudskej spoločnosti Reproduktívna- riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie 

úloh 

Skupinové a kooperatívne 

vyučovanie 

Participatívna –dialóg, diskusia, 

inscenačná, situačná metóda, 

braistorming 

Frontálna a individuálna práca 

ţiakov 

Skupinová práca ţiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 

Človek ako občan Reproduktívna- riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie 

úloh 

Skupinové a kooperatívne 

vyučovanie 

Participatívna –dialóg, diskusia, 

inscenačná, situačná metóda, 

braistorming 

Frontálna a individuálna práca 

ţiakov 

Skupinová práca ţiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 

Človek a právo Reproduktívna- riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie 

úloh 

Skupinové a kooperatívne 

vyučovanie 

Participatívna –dialóg, diskusia, 

inscenačná, situačná 

metóda,braistorming 

Frontálna a individuálna práca 

ţiakov 

Skupinová práca ţiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 

Človek a ekonomika Reproduktívna- riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie 

úloh 

Skupinové a kooperatívne 

vyučovanie 

Participatívna –dialóg, diskusia, 

inscenačná, situačná metóda, 

braistorming 

Frontálna a individuálna práca 

ţiakov 

Skupinová práca ţiakov  

Didaktické hry 

Scénky 

Interview 

brainstorming 

 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

kniţnica, ... 

Človek v ľudskej 

spoločnosti 

Bocková a kol.: Náuka 

o spoločnosti SPN 

Kolektív aut.: Základy 

sociológie SPN 

Prevendárová a kol.: 

Základy rodinnej 

a sexuálnej výchovy SPN 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

 

Knihy 

Časopisy 

Noviny 

Film 

 

Internet 

CD 
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Mistrík E. Základy estetiky 

a etikety SPN  

Miezgová J.: Základy etiky 

SPN 

Krsková A.: Základy práva 

SPN 

Kolektív aut.: Základy 

ekonómie SPN 

Kolektív aut.: Základy 

politológie SPN 

 

Človek ako občan Bocková a kol.: Náuka 

o spoločnosti SPN 

Kolektív aut.: Základy 

sociológie SPN 

Prevendárová a kol.: 

Základy rodinnej 

a sexuálnej výchovy SPN 

Mistrík E. Základy estetiky 

a etikety SPN  

Miezgová J.: Základy etiky 

SPN 

Krsková A.: Základy práva 

SPN 

Kolektív aut.: Základy 

ekonómie SPN 

Kolektív aut.: Základy 

politológie SPN 

 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

 

Knihy 

Časopisy 

Noviny 

Filmy 

 

Internet 

CD 

Človek a právo Bocková a kol.: Náuka 

o spoločnosti SPN 

Krsková A.: Základy práva 

SPN 

 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

Farebné tuţky 

Knihy 

Časopisy 

Noviny 

Filmy 

Internet 

CD 

Človek a ekonomika Bocková a kol.: Náuka 

o spoločnosti SPN 

Krsková A.: Základy práva 

SPN 

Kolektív aut.: Základy 

ekonómie SPN 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

Farebné tuţky 

Knihy 

Časopisy 

Internet 

CD 



Ročník: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Občianska náuka  1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Človek v ľudskej 

spoločnosti 
8 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Jednotlivec a skupina 

 Všeobecné zásady 

spoločenského 

správania 

 Spoločenské aspekty 

rodiny 

 

2 

      3 

 

     3 

Etická výchova 

 

 Osvojiť si základné 

sociálne návyky 

potrbné na styk 

s ľuďmi 

 Popísať základné 

pravidlá spoloč. Styku 

 Rozprávať o vzťahoch 

v rodine 

 Osvojiť si princípy 

hospodárenia 

a sociálneho 

zabezpečenia rodiny 

 Vyjadriť svoj názor na 

sociálnu nerovnosť a 

chudobu 

 Osvojil si základné 

sociálne návyky 

potrebné na styk 

s ľuďmi 

 Popísal základné 

pravidlá spoloč. styku 

 Rozprával o vzťahoch 

v rodine 

 Osvojil si princípy 

hospodárenia 

a sociálneho 

zabezpečenia rodiny 

 Vyjadril svoj názor na 

sociálnu nerovnosť a 

chudobu 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

I 

reflexia 

Ústne skúšanie 

Skupinová práca 

Človek ako občan 8  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  



 

 -  - 40 

 Ľudské práva a 

základné slobody 

 Mediá ako zdroj 

informácií 

 Štát a politický systém 

v SR 

3 

 

1 

4 

 

Etická výchova 
 Chápať vzťah práv 

a povinností  

 Integrovať poznatky 

o ĽP do správania 

a konania 

 Vyjadriť svoj postoj 

k médiám ako zdroju 

zábavy a ponaučovania 

 Získať základnú 

orientáciu o fungovaní 

politického systému 

a polit. vzťahoch 

v demokratickom štáte 

 Prejaviť občiansku 

aktivitu 

 Váţiť si demokraciu a 

slobodu 

 Pochopil vzťah práv 

a povinností 

 Integroval poznatky 

o ĽP do správania 

a konania 

 Vyjadril svoj postoj 

k médiám ako zdroju 

zábavy a ponaučovania 

 Získal základnú 

orientáciu o fungovaní 

politického systému 

a polit. vzťahoch 

v demokratickom štáte 

Záţitkové učenie 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

r 

ˇÚstna  odpoveď 

Prezentácia 

Referát 

Písomná práca 

Dotazník 

Človek a právo 
9  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
  

 Právny štát a právna 

ochrana občana 

 Súdy a ďalšie právne 

inštitúcie 

 Odvetvia právneho 

poriadku 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 
 Rozšíriť poznatky 

o práve, 

 Posilniť právne 

vedomie 

 Rozoznať význam 

právnych inštitúcií 

 Povedať  vlastnými 

slovami o kriminalite 

páchanej na 

mladistvých 

a kriminalite páchanej 

mladistvými  

 Rozšíril poznatky 

o práve  

 Posilnil právne 

vedomie 

 Rozoznal význam 

právnych inštitúcií 

 Povedal  vlastnými 

slovami o kriminalite 

páchanej na 

mladistvých 

a kriminalite páchanej 

mladistvými 

Písomné 

skúšanie 

Frontálne ústne 

skúšanie 

 

 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Referát 

Skupinová práca 

 

Človek a ekonomika 
8 

  

Ţiak má 

 

Ţiak: 
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 Základné ekonomické 

pojmy 

 Základné princípy 

trhovej ekonomiky 

 Sociálno-ekonomické 

fungovanie štátu 

 

 

 

2 

 

3 

 

3 

 

 

 
 Pomenovať 

ekonomické pojmy 

 Váţiť si hodnoty 

ľudskej práce 

 Rozšíriť poznatky 

o trhu a jeho fungovaní 

 Rozvíjať finančnú 

gramotnosť 

 Pomenoval 

ekonomické pojmy 

 Začal si váţiť hodnoty 

ľudskej práce 

 Rozšíril si poznatky 

o trhu a jeho fungovaní 

 Rozvíjal svoju finančnú 

gramotnosť 

Záţitkové učenie 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 

didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností 

ţiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou 

didaktického testu. Ţiaci budú s nimi oboznámení aţ po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Ţiak má moţnosť didaktický test opakovať, ak 

bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a ţiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou 

súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia ţiaka.  
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Názov predmetu Chémia 

Časový rozsah výučby hodín týţdenne 1, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  Prvý 

Kód a názov študijného odboru  3473 H 08 Polygraf – knihár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti ŠVP na SOŠ pre všeobecné vzdelávanie, Na 

vytvorenie predmetu sme integrovali 8 obsahových štandárd. „Atómy a chemické prvky, 

periodická sústava prvkov “, „Chemická väzba a štruktúra látok“, „Názvoslovie 

anorganických látok“, Zmesi a roztoky“, „Chemické reakcie“, „Prvky a anorg. zlúčeniny 

dôležité v bežnom živote“, “Organické látky“,  a „Biolátky“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP 

vyčlenil 1 hodinu týţdenne v prvom ročníku.  

 

Predmet chémia svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje 

a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). 

Vedomosti a zručnosti, ktoré ţiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia so 

zabezpečovaním výţivy, zloţením potravín a biochemickými procesmi, ktoré v nich 

prebiehajú. Učivo sa skladá z poznatkov o všeobecnej chémii, periodickej sústave prvkov, 

chemickom názvosloví prvkov a zlúčenín, chemických zlúčeninách a ich chemickej väzbe, 

endotermických a exoterických reakciách, základoch organickej chémie a biochémie a vzťahu 

chémie k metabolickému procesu ţivých organizmov. Ţiaci si musia uvedomiť, ţe chémia 

a jej chemické procesy poskytujú ľuďom nielen nové poznatky, ktoré postupne vyuţívajú, ale 

ovplyvňuje aj zmeny výroby, spôsobu ţivota, výţivu a rôzne biochemické výskumy. Pri 

výbere učiva sme pristupovali vzhľadom aj k aplikácii v jednotlivých odborných predmetoch 

a s prihliadnutím na vymedzenú týţdennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na 

proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností ţiakov.  

Predmet vedie ţiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy 

budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  

v oblasti bezpečnej práce a manipulácie s chemickými látkami, aby tieto mohli vyuţiť aj 

v občianskom ţivote, hlavne schopnosti poskytnúť prvú pomoc pri popálení kyselinami alebo 

zásadami, aby si uvedomili pozitívny a negatívny dopad chemických látok na zdravie 

a ţivotné prostredie človeka.   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania chémie majú stimulovať rozvoj poznávacích 

schopností ţiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 

Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých ţiak ako aktívny subjekt v procese 

výučby má moţnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, 

povzbudzovať a viesť ţiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale 

aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. 

Stimulovať poznávacie činnosti ţiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu chémia 

proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné 

a vzdelávacie stratégie napomôţu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií ţiaka. 

V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne 

ŠkVP2013-14/ŠKVP_2013/Chémia/chémia%20učebné%20odbory%201,0,0.doc
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a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť 

problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým 

občanom.  Preto je dôleţitou 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 umoţňujú spájať a vyuţívať poznatky z viacerých častí učiva 

v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet chémia je veľmi úzko previazaný 

s predmetom potraviny a výţiva takmer vo všetkých jeho tematických celkoch.  

Hodnotenie ţiakov bude zaloţené na kritériách hodnotenia v kaţdom vzdelávacom výstupe. 

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 

Pouţijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Výučba chémie bude prebiehať 

v beţnej triede.  

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu chémia je poskytnúť ţiakom  súbor vedomostí, zručností 

a kompetencií o chemických látkach, javoch, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi, 

formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie vyuţiteľné 

aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom ţivote. Ţiaci získajú poznatky 

o vybraných pojmoch, osvoja si chemické názvoslovie, budú ovládať základné pravidlá 

bezpečnosti práce s chemickými látkami. Ţiaci nadobudnú presvedčenie o uţitočnosti 

teoretických poznatkov a praktických zručností, ţe chemické poznanie má význam pre ich 

osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj z odhaľovania 

všeobecných princípov ţivota na zemi.         

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete chémia vyuţívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré ţiakom umoţňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) 

tak, aby kaţdý kaţdému 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 druţnej 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 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich chemickom 

vzdelávaní, 

 hľadať, navrhovať alebo pouţívať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 

mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz pouţívané metódy, 

informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
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 posudzovať riešenie daného chemického problému z hľadiska jeho správnosti, 

jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  

rôzne riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 pouţívať osvojené metódy riešenia chemických problémov aj v iných oblastiach 

vzdelávania ţiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich chemického vzdelávania vyuţívaním všetkých 

metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromaţďovať, triediť, posudzovať a vyuţívať 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 ich chemického vzdelávania 

vyuţívaním 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 ţivotné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Atómy a chemické prvky, 

periodická sústava prvkov 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Chemická väzba a štruktúra 

látok 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Názvoslovie anorganických 

látok 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

 

Zmesi a roztoky 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 
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Chemické reakcie Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

 

Frontálna a 

individuálna práca ţiakov 

 

Prvky a anorganické 

zlúčeniny dôleţité v beţnom 

ţivote 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Organické látky Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

 

Frontálna a 

individuálna práca ţiakov 

 

Biolátky Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

kniţnica, ... 

Atómy a chemické 

prvky, periodická 

sústava prvkov 

Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

SPN Bratislava 1980. 

Dataprojektor  

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart  

Chemické 

tabuľky 

Laboratórne 

sklo 

Chemické 

suroviny 

Ochranné 

pomôcky 

Internet  

 

Chemická väzba 

a štruktúra látok 

Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

SPN Bratislava 1980. 

Dataprojektor 

PC 

Tabuľa 

Flipchart  

Videotechnika  

Chemické 

tabuľky 

Laboratórne 

sklo 

Chemické 

suroviny 

Ochranné 

pomôcky 

Internet 

Názvoslovie 

anorganických 

látok 

 

Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

SPN Bratislava 1980. 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

Flipchart  

Chemické 

tabuľky 

Laboratórne 

sklo 

Chemické 

suroviny 

 

CD – Význam 

enzýmov pri 

priebehu 

chemických 

reakcií 

v ţivých 

organizmoch 
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Zmesi a roztoky 

Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

SPN Bratislava 1980. 

Dataprojektor 

Videotechnika 

Laboratórne 

sklo 

Ochranné 

pomôcky 

Internet 

Chemické reakcie Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

SPN Bratislava 1980. 

PC 

Tabuľa 

Flipchart 

Laboratórne 

sklo 

Ochranné 

pomôcky 

 

Prvky 

a anorganické 

zlúčeniny dôleţité 

v beţnom ţivote 

Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

SPN Bratislava 1980. 

Dataprojektor 

Videotechnika 

Chemické 

tabuľky 

Chemické 

suroviny 

 

Internet 

Organické látky Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

SPN Bratislava 1980. 

Dataprojektor 

Videotechnika 

Vzorky látok CD – prírodné 

zdroje 

uhľovodíkov 

a princíp 

priemyselného 

spracovania 

ropy 

Biolátky Škárka B. a kol.: 

Biochémia 

PC 

 

Vzorky látok CD – Význam 

enzýmov pri 

priebehu 

chemických 

reakcií 

v ţivých 

organizmoch 

 

 

 



ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Chémia 1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Atómy a chemické 

prvky, periodická 

sústava prvkov 

 

 

6   

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Atómy 

a chemické prvky 

4 
 

Matematika 

 

Odborné predmety 

 

Ekológia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Charakterizovať 

časticové zloţenie 

látok 

 Opísať zloţenie 

atómu 

 Poznať význam 

pojmov: protónové 

číslo, nukleónové 

číslo  

 Vysvetliť vzťah 

medzi chemickými 

vlastnosťami 

prvkov a ich 

elektrónovou 

štruktúrou 

 Pouţívať slovenské 

názvy a značky 

vybraných prvkov 

 Správne 

charakterizoval 

časticové zloţenie 

látok 

 Opísal zloţenie 

atómu 

 Poznal význam 

pojmov: protónové 

číslo, nukleónové 

číslo  

 Vysvetlil vzťah 

medzi chemickými 

vlastnosťami 

prvkov a ich 

elektrónovou 

štruktúrou 

 Pouţíval správne 

slovenské názvy 

a značky 

vybraných prvkov 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

Didaktický 

test 
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 Periodický zákon 

a periodická 

sústava prvkov 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznať periodický 

zákon 

 Opísať periodickú 

tabuľku prvkov 

(PTP) 

 Rozlišovať periódy 

a skupiny v PTP 

 Ovládať triviálne 

názvy skupín 

prvkov PTP 

 Vysvetliť význam 

čísla periódy 

a orientovať sa v 

PTP 

 Vysvetlil 

periodický zákon 

 Popísal periodickú 

tabuľku prvkov 

(PTP) 

 Rozlíšil periódy 

a skupiny v PTP 

 Zvládol názvy 

skupín prvkov PTP 

 Vysvetlil význam 

čísla periódy 

a orientovať sa v 

PTP 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Didaktický 

test 

 

Chemická väzba 

a štruktúra látok 

 

 

  

4 
 

 Ţiak má: 

 

 Ţiak: 
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 Chemické väzby, 

molekuly, 

chemické 

zlúčeniny 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vysvetliť podstatu 

chemickej väzby 

a poznať 

podmienky vzniku 

chemickej väzby 

 Vymenovať typy 

chemických väzieb 

 Pouţívať pojmy 

chemický prvok, 

chemická 

zlúčenina, atóm, 

molekula, anión, 

katión, chemická 

látka 

 Charakterizovať 

kovalentnú väzbu, 

nepolárnu 

a polárnu 

kovalentnú väzbu, 

iónovú väzbu 

 Vysvetlil podstatu 

chemickej väzby 

a poznať 

podmienky vzniku 

chemickej väzby 

 Vymenoval typy 

chemických väzieb 

 Správne pouţíval 

všetky pojmy   

 Vysvetlil  

kovalentnú väzbu, 

nepolárnu 

a polárnu 

kovalentnú väzbu, 

iónovú väzbu 

 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Didaktický 

test 

 

Názvoslovie 

anorganických látok 

 

 

  

6 
 

 Ţiak má: 

 

 Ţiak: 
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 Princípy 

názvoslovia 

 Oxidačné číslo 

 Binárne zlúčeniny 

 Kyseliny 

 Soli 

1 

1 

1 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 Definovať 

oxidačné číslo 

 Aplikovať pravidlá 

určovania 

oxidačných čísel 

atómov 

v molekulách 

prvkov a zlúčenín  

 Napísať názvy 

a vzorce vybraných 

anorganických 

zlúčenín 

 Správne definoval 

oxidačné číslo 

 Správne pouţil 

pravidlá na 

určovanie 

oxidačných čísel 

atómov 

v molekulách 

prvkov a zlúčenín  

 Vedel správne 

písať vzorce 

vybraných 

anorganických 

zlúčenín 

Ústne  

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

Písomná 

práca 

 

Zmesi a roztoky 

 

 

  

3  
 

 Ţiak má: 

 

 Ţiak: 
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 Zmesi a roztoky 

 

3  Definovať pojmy 

chemická látka, 

zmes (homogénna, 

nehomogénna), 

zloţky zmesi 

 Vysvetliť rozdiel 

medzi zmesou 

a chemickou látkou 

 Charakterizovať 

roztoky 

a rozdelenie 

roztokov 

 Vysvetliť pojem 

rozpustnosť látok 

 Vedieť určiť 

mólovú hmotnosť 

prvkov a zlúčenín 

pomocou PSP 

 Poznať zloţenie 

vzduchu 

 Vysvetli pojmy 

chemická látka, 

zmes (homogénna, 

nehomogénna), 

zloţky zmesi 

 Vysvetlil rozdiel 

medzi zmesou 

a chemickou látkou 

 Charakterizoval 

roztoky 

a rozdelenie 

roztokov 

 Vysvetliť pojem 

rozpustnosť látok 

 Vedel určiť 

mólovú hmotnosť 

3 prvkov a 3 

zlúčenín pomocou 

PSP 

 Poznal zloţenie 

vzduchu 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

Písomná 

práca 

Chemické reakcie 

 

 

  

2  
 

 Ţiak má: 

 

 Ţiak: 
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 Chemické reakcie 

 

2   Vysvetliť pojem 

chemická rekcia 

(dej), reaktanty, 

produkty 

chemickej rekcie, 

chemická rovnica, 

zákon zachovania 

chemických rovníc 

 Zapísať 

jednoduché 

chemické reakcie 

chemickými 

rovnicami 

 Vysvetliť pojem 

oxidácia 

a redukcia, 

oxidovadlo a 

redukovadlo 

 Vysvetliť rozdiel 

medzi kyslými 

a zásaditými 

roztokmi, 

zavedenie PH, 

indikátory 

 Vysvetlil pojem 

chemická rekcia 

(dej), reaktanty, 

produkty 

chemickej rekcie, 

chemická rovnica, 

zákon zachovania 

chemických rovníc 

 Správne písal 

jednoduché 

chemické reakcie 

chemickými 

rovnicami 

 Vysvetlil pojem 

oxidácia 

a redukcia, 

oxidovadlo a 

redukovadlo 

 Vysvetlil rozdiel 

medzi kyslými 

a zásaditými 

roztokmi, 

zavedenie PH, 

indikátory 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

Písomná 

práca 

 

Prvky a anorganické 

zlúčeniny dôleţité 

v beţnom ţivote 

     5  Ţiak má: Ţiak:   
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 Nekovy  

 

2   Poznať vlastnosti, 

výskyt a pouţitie 

prvkov (vodík, 

kyslík, ozón, síra, 

uhlík, dusík, 

halogény 

 Ovládať vlastnosti 

kyseliny sírovej a 

chlorovodíkovej 

 Popísal vlastnosti, 

výskyt a pouţitie 

prvkov (vodík, 

kyslík, ozón, síra, 

uhlík, dusík, 

halogény 

 Vysvetlil vlastnosti 

kyseliny sírovej a 

chlorovodíkovej 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

 

 

Didaktický 

test 

Ústne 

odpovede 

 

 

 Kovy  

 

2   Poznať niektoré 

významné kovy 

a ich základné 

vlastnosti 

 Opísať koróziu ako 

chemický dej, jej 

dôsledky a ochranu 

proti korózii 

 Ovládať význam 

a pouţitie 

dôleţitých zliatin  

 Popísal niektoré 

významné kovy 

a ich základné 

vlastnosti 

 Vysvetlil koróziu a 

jej dôsledky 

a ochranu proti 

korózii 

 Vysvetlil  význam 

a pouţitie 

dôleţitých zliatin  

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 

Ústne 

odpovede 

 

 Prvá pomoc pri 

popáleninách 

kyselinami 

a zásadami 

 

1   Vysvetliť postup 

prvej pomoci pri 

popálení 

kyselinami 

 Vysvetliť postup 

prvej pomoci pri 

popálení 

hydroxidmi 

 Demonštroval  

postup prvej 

pomoci pri 

popálení 

kyselinami 

 Demonštroval 

postup prvej 

pomoci pri 

popálení 

hydroxidmi 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Prezentácia - 

Referát 
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Organické látky      3  Ţiak má: Ţiak:   

 Pojmy organickej 

chémie 

 

1 
 

Odborné predmety 

 

Matematika 

Ekológia 

 Definovať predmet 

organická chémia 

 Vysvetliť 

spoločenský 

a hospodársky 

význam organickej 

chémie 

 Vysvetlil význam 

predmetu 

organická chémia 

 Vysvetlil 

spoločenský 

a hospodársky 

význam organickej 

chémie 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Vlastnosti uhlíka 

a organické 

zlúčeniny 

 

1   Popísať vlastnosti 

uhlíka 

a organických 

zlúčenín 

 Vysvetliť prvkové 

zloţenie 

organických látok 

 Ovládať základné 

princípy 

názvoslovia 

organických látok 

 Popísal správne 

vlastnosti uhlíka 

a organických 

zlúčenín 

 Vysvetlil prvkové 

zloţenie 

organických látok 

 Prezentoval 

základné princípy 

tvorby názvoslovia 

organických látok 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 
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 Uhľovodíky a ich 

zdroje 

 

1   Poznať klasifikáciu 

uhľovodíkov, ich 

zdroje, 

charakteristiku a 

pouţitie 

 Ovládať 

názvoslovie 

a vlastnosti 

alkánov, alkénov a 

alkínov 

 Poznal klasifikáciu 

uhľovodíkov, ich 

zdroje, 

charakteristiku a 

pouţitie 

 Uviedol 

názvoslovie 

a vlastnosti 

alkánov, alkénov a 

alkínov 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Skupinová 

práca 

 

Biolátky      4  Ţiak má: Ţiak:   

 Chemické deje 

v ţivých 

organizmoch 

 Prírodné látky 

 Lipidy 

 Sacharidy 

 Bielkoviny 

 

2 

 

 

Odborné predmety 

Matematika 

Ekológia 

 

 

Odborný výcvik 

 Vysvetliť miesto 

biochémie 

v systéme 

chemických vied 

 Vysvetlil význam 

biochémie 

v systéme 

chemických vied 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

 Popísať chemické 

deje v ţivých 

organizmoch 

 Uviesť príklady 

biochemických 

dejov 

 Poznať vybrané 

prírodné látky a ich 

význam 

 Popísal chemické 

deje v ţivých 

organizmoch 

 Uviedol 3 príklady 

biochemických 

dejov 

 Pozná vybrané 

prírodné látky a ich 

význam 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 
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 Opísať vlastnosti, 

zloţenie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam lipidov 

 

 Uviedol vlastnosti, 

zloţenie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam lipidov 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

 

Kontrolná 

práca 

Ústne 

odpovede 

 

 Opísať vlastnosti, 

zloţenie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam sacharidov 

 

 Uviedol vlastnosti, 

zloţenie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam sacharidov 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

 

 

Kontrolná 

práca 

Ústne 

odpovede 

 

 Vitamíny 

 Enzýmy 

 

1 

 

 Opísať vlastnosti, 

zloţenie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam bielkovín 

 Opísať vlastnosti, 

zloţenie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam 

nukleových kyselín 

 Opísal vlastnosti, 

zloţenie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam bielkovín 

 Vysvetlil 

vlastnosti, zloţenie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam 

nukleových kyselín 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

Skupinová 

práca 
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 Vedieť rozdeliť 

vitamíny podľa 

rozpustnosti, 

označovanie 

vitamínov 

a choroby 

v súvislosti 

s nedostatkom 

vitamínov  

 Vedel rozdeliť 

vitamíny podľa 

rozpustnosti, 

označovanie 

vitamínov 

a choroby 

v súvislosti 

s nedostatkom 

vitamínov 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Didaktický 

test 

 Hormóny                                     

 Alkaloidy 

 

1 

 

 Vysvetliť význam 

enzýmov na 

priebeh 

chemických 

reakciách v ţivých 

organizmoch 

a a popíše ich 

špecifiká 

 Vysvetlil význam 

enzýmov na 

priebeh 

chemických 

reakciách v ţivých 

organizmoch 

a a popísal 

biokatalytické 

účinky 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 
 Vedieť popísať 

činnosť 

endokrinných ţliaz 

a vplyv hormónov 

na organizmus 

 Vedel popísať 

činnosť 

endokrinných ţliaz 

a vplyv hormónov 

na organizmus 

Ústne 

skúšanie 

Prezentácie 

projektov a 

referátov 

   Opísať 

fyziologický 

účinok niektorých 

alkaloidov 

 Opísal 

fyziologický 

účinok 3 

alkaloidov 

Ústne 

skúšanie 

Prezentácie 

projektov  

referátov 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, písomné cvičenia a ústne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností ţiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických 

celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Ţiaci budú s nimi oboznámení aţ po absolvovaní didaktického testu. 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Ţiak má moţnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín 

opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a ţiakom.  
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Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 1-1-1 hodina týţdenne, spolu 96 hodín 

Ročník  Prvý, druhý, tretí 

Kód a názov učebného odboru  3473 H 08 Polygraf – knihár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený do 4 tematických celkov:  

 Čísla, premenné a počtové výkony s číslami 

 Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

 Geometria a meranie 

 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

Matematické vzdelávanie v odbornom školstve má svoje významné miesto, nakoľko 

v jednotlivých odboroch plní popri funkcii všeobecného vzdelávania aj prípravnú funkciu pre 

odbornú zloţku vzdelávania.  

Všeobecným cieľom matematického vzdelávania je výchova premýšľavého človeka, ktorý 

bude vedieť pouţívať matematiku v rôznych ţivotných situáciách (v odbornej zloţke 

vzdelávania, v ďalšom štúdiu, v osobnom ţivote, budúcom zamestnaní, voľnom čase, a pod.). 

Učivo v odbornom vzdelávaní prezentuje základ matematického vzdelávania pre ISCED 3C. 

V tých učebných odboroch, ktoré majú vyššie nároky na matematické vzdelávanie vo vzťahu 

k danému odboru štúdia, môţe škola vo svojom ŠkVP rozšíriť matematické vzdelávanie 

v súlade s náročnosťou odboru (o kvadratickú funkciu, kvadratickú rovnicu, goniometrickú 

funkciu všeobecného uhla, grafoch a ich vyuţívaním pri riešení praktických úloh, štatistiku, 

a pod.). V tých odboroch, kde matematické vzdelávanie nemá dominantné postavenie, môţe 

škola učivo upraviť podľa zamerania a charakteru odboru.  

 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania matematiky majú stimulovať rozvoj poznávacích 

schopností ţiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 

Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých ţiak ako aktívny subjekt v procese 

výučby má moţnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, 

povzbudzovať a viesť ţiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale 

aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. 

Stimulovať poznávacie činnosti ţiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu 

matematika proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôţu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií 

ţiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie 

komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo 

riešiť problémy, spôsobilosti vyuţívať informačné technológie a spôsobilosti byť 

demokratickým občanom.  Preto je dôleţitou 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 umoţňujú spájať a vyuţívať poznatky 

z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.  

ŠkVP2013-14/ŠKVP_2013/Matematika/mat%20učebne%20111%20SkVP13.doc
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Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom  matematiky je komplexne rozvíjať ţiakovu osobnosť. Proces vzdelania smeruje 

k tomu, aby ţiaci: 

 Získali schopnosť pouţívať matematiku vo svojom budúcom ţivote 

 Správne pouţívali matematickú symboliku 

 Čítali s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla,  závislosti, tabuľky, grafy 

a diagramy 

 Boli schopní pracovať s návodmi 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete matematika vyuţívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré ţiakom umoţňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 

kaţdý kaţdému 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 druţnej 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 matematického vzdelávania vyuţívaním všetkých 

metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, 

experimentovanie, matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod.), 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich matematickom 

vzdelávaní, 

 hľadať, navrhovať alebo pouţívať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 

mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz pouţívané metódy, informácie 

a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného matematického problému z hľadiska jeho správnosti, 

jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  

rôzne riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 pouţívať osvojené metódy riešenia matematických problémov aj v iných oblastiach 

vzdelávania ţiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich matematického vzdelávania vyuţívaním všetkých 

metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromaţďovať, triediť, posudzovať a vyuţívať informácie, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 



 

 -  - 53 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich matematického vzdelávania 

vyuţívaním 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 ţivotné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú pouţívať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Čísla, premenné, počtové 

výkony s číslami 

 

Rovnice, nerovnice a ich 

sústavy 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Geometria a meranie Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Funkcie , tabuľky, diagramy Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

 

Kombinatorika 

pravdepodobnosť, štatistika 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne výučbové 

prostriedky 

Čísla, premenné, 

počtové výkony 

s číslami 

Rovnice, 

nerovnice a ich 

sústavy 

Petránek O. 

a kol.:Matematika pre 

študijné odbory SOŠ 

a SOU1.,2. časť, SPN 

Jirásek F. a kol.:Zbierka 

úloh z matematiky pre SOŠ 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

 Matematické, fyzikálne 

a chomické tabuľky pre stredné 

školy 

Kalkulačka  
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a študijné odbory SOU 1. 

časť SPN 

Mikulčák J. a kol.: 

Matematické, fyzikálne 

a chomické tabuľky pre 

stredné školy SPN 

 

Geometria 

meranie 

Petránek O. 

a kol.:Matematika pre 

študijné odbory SOŠ 

a SOU1.,2. časť, SPN 

Jirásek F. a kol.:Zbierka 

úloh z matematiky pre SOŠ 

a študijné odbory SOU 1. 

časť SPN 

Mikulčák J. a kol.: 

Matematické, fyzikálne 

a chomické taboľky pre 

stredné školy SPN 

 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

 Matematické, fyzikálne 

a chomické taboľky pre stredné 

školy SPN 

Geometrické modely 

Kalkulačka  

Rysovacie pomôcky 

Funkcie, tabuľky, 

diagramy 

Petránek O. 

a kol.:Matematika pre 

študijné odbory SOŠ 

a SOU,2. časť, SPN 

Jirásek F. a kol.:Zbierka 

úloh z matematiky pre SOŠ 

a študijné odbory SOU 1. 

časť SPN 

Mikulčák J. a kol.: 

Matematické, fyzikálne 

a chomické taboľky pre 

stredné školy SPN 

 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

 Matematické, fyzikálne 

a chomické taboľky pre stredné 

školy SPN 

Geometrické modely 

Kalkulačka  

Rysovacie pomôcky 

Kombinatorika 

pravdepodobnosť, 

štatistika 

Petránek O. 

a kol.:Matematika pre 

študijné odbory SOŠ 

a SOU 4.časť, SPN 

Jirásek F. a kol.:Zbierka 

úloh z matematiky pre SOŠ 

a študijné odbory SOU 12 

časť SPN 

Mikulčák J. a kol.: 

Matematické  tabuľky  

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

 Matematické, fyzikálne 

a chomické taboľky pre stredné 

školy SPN 

Geometrické modely 

Kalkulačka  

Rysovacie pomôcky 

 



ROČNÍK: Prvý 
 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Matematika 1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Operácie s reálnymi 

číslami 
16  Ţiak má: Ţiak vie:   

Operácie s celými 

číslami 
3 

Odborné predmety 

 

rozlišovať číselné 

mnoţiny 

ovládať základné 

počtové operácie 

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 

rozlišovať číselné 

mnoţiny 

ovládať základné 

počtové operácie 

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

 

Operácie 

s racionálnymi číslami 
3 

 Percentový počet 6 

 Pomer, úmera 4 

Výrazy a ich úpravy 4  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak vie: 

  

 Počtové úpravy s 

mnohočlenmi 

4 Odborné predmety 
vedieť základné 

počtové operácie 

s mnohočlenmi 

základné počtové 

operácie 

s mnohočlenmi 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

 

Riešenie rovníc 

a nerovníc 
13  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak vie: 

  

Lineárna rovnica 4 Odborné predmety 

 

vedieť riešiť lineárne 

rovnice  

riešiť lineárne rovnice 

a nerovnice 
Ústne 

frontálne 

Ústna 

odpoveď  
Lineárna nerovnica 4 
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Slovné úlohy riešené 

rovnicami 

5 
a nerovnice 

 

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 

 

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 
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ROČNÍK: Druhý 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:    Matematika 1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Sústava lineárnych 

rovníc a nerovníc 
13  Ţiak má: Ţiak vie:   

Sústava lineárnych 

rovníc 
4 

Odborné predmety 

 

vedieť riešiť sústavy 

lineárnych rovníc a 

nerovníc 

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 

riešiť sústavy 

lineárnych rovníc a 

nerovníc 

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

 

Sústava lineárnych 

nerovníc 
4 

 Slovné úlohy z praxe 

  
5 

Planimetria 20  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak vie: 

  

Riešenie pravouhlého 

trojuholníka 

10 Odborné predmety 
vedieť riešiť pravouhlý 

trojuholník 

riešiť pravouhlý 

trojuholník 
Ústne 

frontálne 

Ústna 

odpoveď  
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Obvody a obsahy 

rovinných útvarov 

10  

 

 

vedieť riešiť úlohy 

z výpočtovej 

geometrie na obvod 

a obsah rovinných 

útvarov 

 

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 
 

 

riešiť úlohy 

z výpočtovej 

geometrie na obvod 

a obsah rovinných 

útvarov 

 

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 
 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 
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ROČNÍK: Tretí 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:    Matematika          1 hodina týţdenne, spolu 30 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Kvadratická rovnica 8  Ţiak má: Ţiak vie:   

Riešenie kvadratickej 

rovnice 
5 

Odborné predmety 

 

vedieť riešiť 

kvadratické rovnice  

 

vedieť aplikovať 

poznatky pri riešení 

úloh z praxe 

riešiť kvadratické 

rovnice 

 

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

 

Slovné úlohy 3 

Funkcie 10  
Ţiak má: Ţiak vie:   

Lineárna funkcia 3 Odborné predmety 

 

 

poznať základné typy 

funkcii 

riešiť úlohy z praxe na 

funkcie 

zostrojovať grafy 

a určovať vlastnosti 

funkcie 

 

 

poznať základné typy 

funkcii 

riešiť úlohy z praxe na 

funkcie 

zostrojovať grafy 

a určovať vlastnosti 

funkcie 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

Kvadratická funkcia 4 

Nepriama úmernosť 

3 

Stereometria  6  
Ţiak má: Ţiak vie:   
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Objemy a povrchy 

základných telies 

 

6 

 

.  

Odborné predmety 
 

 

vedieť rozlíšiť telesá  

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 

 

rozlíšiť telesá  

aplikovať poznatky pri 

riešení úloh z praxe 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

Kombinatorika 6  Ţiak má: Ţiak vie:   

Kombinatorika, 

pravdepodobnosť a 

štatistika 

6 Odborné predmety 
 

Vedieť základné 

pojmy zo štatistiky 

Poznať charakteristiky 

štatistického súboru 

a vedieť riešiť 

štatistické úlohy 

 

Vie základné pojmy zo 

štatistiky 

Pozná charakteristiky 

štatistického súboru 

a vie riešiť štatistické 

úlohy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností ţiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických 

celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Ţiaci budú s nimi oboznámení aţ po absolvovaní didaktického testu. 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Ţiak má moţnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín 

opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a ţiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho 

hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia ţiaka.  

 

 

 

 

 



 

Názov predmetu Telesná výchova 

Časový rozsah výučby 1,5  1,5  1,5  hodiny týţdenne, spolu 144 

vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý, druhy, tretí 

Kód a názov učebného  odboru  3473 H 08 Polygraf – knihár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu   

 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti  Zdravie a pohyb ŠVP. Na vytvorenie 

predmetu sme integrovali obsahové štandardy Ľudský organizmus ako celok z hľadiska 

stavby a funkcie. Vplyv telesnej výchovy a športu na somatický, funkčný a zdravotný stav 

človeka. Kondičná príprava a všestranne rozvíjajúce cvičenia a pohybové hry, športový 

tréning. Základy techniky a taktiky vybraných športových odvetví, odborná  terminológia, 

pravidlá, regenerácia, kompenzácia, poradové cvičenia, hygiena a bezpečnosť pri telesnej 

výchove a športe, základy prvej pomoci, šport a pobyt v prírode. Na túto vzdelávaciu oblasť 

ŠVP vyčlenil 1,5 hodiny týţdenne v prvom ročníku štúdia v súlade s rámcovým učebným 

plánom. 

Predmet telesná a športová výchova v učebnom odbore svojím obsahom nadväzuje na učivo 

základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických 

celkov - téma a pod témy. 

Ţiaci získajú vedomosti, zručnosti, návyky, postoje, schopnosti o pohybe, športe, zdraví 

a zdravom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania telesnej 

a športovej výchovy, vrátane telesnej výchovy alebo formou integrovanej telesnej a športovej 

výchovy. 

Ţiaci získajú kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, 

pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho ţivota v dospelosti. 

Osvojujú si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy predchádzania civilizačných 

ochorení, metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, v prípade 

ţiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím aj princípy úpravy 

zdravotných porúch. Získavajú vedomosti a zručnosti o zdravotne orientovaných 

telovýchovných činnostiach aj z viacerých športových disciplín. Sú vedení k chápaniu 

kvality pohybu ako dôleţitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k zorientovaniu sa vo 

výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách, k poznaniu 

kompenzačných a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v reţime dňa. 

Aby absolvent spoľahlivo preukázal výkon v tejto oblasti musí disponovať stanovenými 

výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.  

 

Formy organizácie vyučovania v predmete telesná a športová výchova 

 

V predmete telesná a športová výchova sa vychádza z triedno-hodinového systému, kde 

vyuţívame najčastejšie cvičenia na stanovištiach, cvičenia vo dvojiciach, kruhový tréning, 

skupinové a zmiešané vyučovanie. Výučba predmetu sa realizuje v telocvičniach, v 

športovom areáli, v Jahodníckych hájoch. Trieda sa delí na dievčatá a chlapcov. V kaţdom 

ročníku je jedno účelové cvičenie(6 hodín).V prvom ročníku je kurz pohybových aktivít 

v prírode(30 hodín).V druhom ročníku je kurz na ochranu ţivota a zdravia(18 hodín). Ţiaci sa 

ŠkVP2013-14/ŠKVP_2013/TelesnáVýchova/TEV-3r-učebný.doc
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na výučbu telesnej a športovej výchovy zásadne prezliekajú do športového úboru,  úbor 

a obuv udrţiavajú v čistote! 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umoţniť 

ţiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne 

pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a 

koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, 

zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, z 

telesnej výchovy a zo športu (šport v chápaní akejkoľvek pohybovej aktivity v zmysle 

Európskej charty o športe z roku 1992), utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej 

výchove a športu v nadväznosti na ich záujmy a individuálne potreby ako súčasť zdravého 

ţivotného štýlu a predpoklad schopnosti k celoţivotnej starostlivosti o svoje zdravie. 

Špecifickým cieľom predmetu je, aby ţiaci : 

 
zodpovednosť za svoje zdravie; 

 eterminanty zdravia, pohybovej 

starostlivosťou o svoje telo,  s aktívnym pohybovým reţimom, s osobným 

ť 

a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností  pri zlepšovaní svojej 

pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti; 

 
zdravotných poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju 

civilizačných ochorení; 

 
reţim a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných; 

 
socializačnej 

 a regeneračnej funkcii športových činností; 

 
zručnosti poskytnutia prvej pomoci; 

  verejného 

ohrozenia; 

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v 

školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií ţiakov, ktoré 

zároveň rozvíja. Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Ţiaci si ich osvojujú na 

veku primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti. Za kľúčové 

kompetencie sa povaţujú - komunikácia v materinskom jazyku, komunikácia v cudzích 

jazykoch, matematická gramotnosť a kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií, 

kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií, učiť sa učiť, sociálne a 

občianske kompetencie, podnikateľské kompetencie a kultúrne kompetencie. Vyučovací 

predmet telesná a športová výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä 

rozvíjaním týchto predmetových kompetencií: 

Pohybové kompetencie - ţiak si vytvára vlastnú pohybovú identitu, pohybovú gramotnosť a 

zdravotný status; ţiak pozná základné prostriedky rozvíjania pohybových schopností a 

osvojovania pohybových zručností; ţiak pozná a má osvojené pohybové zručnosti, ktoré 

bezprostredne pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb, prostriedok úpravy zdravotných 

porúch a ktoré môţe vyuţívať v dennom pohybovom reţime; 
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Kognitívne kompetencie - ţiak rozvíja kritické myslenie, ktoré predpokladá syntézu a 

komparáciu poznatkov; ţiak je flexibilný, dokáţe hľadať optimálne riešenia vzhľadom k 

situácii, v ktorej sa nachádza; ţiak pozitívne a konštruktívne pristupuje k riešeniu problémov; 

ţiak má mať záţitok z vykonávanej pohybovej činnosti, tvorí si pohybový imidţ v zmysle 

aktívneho zdravého ţivotného štýlu; 

Komunikačné kompetencie - ţiak sa dokáţe jasne a zrozumiteľne vyjadrovať verbálne a 

neverbálne počas telovýchovnej a športovej činnosti a zároveň rozumie odbornej 

terminológii; ţiak vie písomne, ústne i pohybom vyjadriť získané poznatky a zručnosti, 

dokáţe argumentovať, prezentovať svoje postoje a stanoviská; ţiak má schopnosť vyuţívať 

informačné technológie a vedieť vyhľadávať informácie o pohybe, zdraví, zdravotných 

poruchách, športových výsledkoch a sprostredkovať informácie iným; ţiak má schopnosť byť 

objektívnym divákom, optimálnym partnerom pri športovej činnosti; 

Učebné kompetencie - ţiak sa vie motivovať pre dosiahnutie cieľa (športový výkon, 

dosiahnutie zručnosti, prvá pomoc a i.), vie si odôvodniť svoje hodnotové postoje a buduje si 

celoţivotné návyky (pravidelne športovanie, zdravé stravovanie a i); ţiak má schopnosti 

získavať, triediť a systematicky vyuţívať získané poznatky a športové zručnosti; ţiak vie si 

organizovať čas, pozná ţivotné priority a priority v starostlivosti o zdravie, vie sa podľa nich 

aj riadiť a dodrţiavať základné pravidlá zdravého ţivotného štýlu; ţiak vie pozitívne prijímať 

podnety z iného kultúrneho a športového prostredia a zaujímať k nim hodnotové stanovisko; 

Interpersonálne kompetencie - ţiak má pozitívny vzťah k sebe a iným; vie objektívne 

zhodnotiť svoje prednosti a nedostatky a v kaţdej situácii vie predvídať následky svojho 

konania; ţiak rozvíja kompetenciu sebaovládania, motivácie konať s určitým zámerom, byť 

asertívnym, vyuţívať empatiu ako prostriedok interpersonálnej komunikácie ţiak vie 

efektívne pracovať v kolektíve; ţiak sa zaujíma o športovú aktivitu iných, sleduje športovcov 

a ich výkony, nevytvára bariéry medzi vekom, sociálnou skupinou, zdravotným stavom a 

úrovňou výkonnosti ţiakov; 

Postojové kompetencie - ţiak sa zapája do školskej záujmovej a mimoškolskej 

telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti; ţiak vie vyuţiť poznatky, skúsenosti 

a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných predmetov so zameraním na zdravý 

spôsob ţivota a ochranu prírody; ţiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v 

ţivote, uznať kvality súpera; ţiak vie dodrţiavať princípy fair – play,  ţiak vie 

spoluorganizovať pohybovú aktivitu svojich priateľov, blízkych a rodinných príslušníkov. 

Členenie predmetu a jeho ciele 

Vzdelávanie v predmete telesná a športová výchova je rozdelené do štyroch hlavných 

modulov, zahrňujúcich základné vedomosti o zdraví, pohybe, výţive, o význame pohybových 

aktivít pre udrţanie zdravia, prevencii ochorení, zdravotných rizík, športovej činnosti, 

pohybovej výkonnosti, telesnej zdatnosti, ţivotnom štýle. Výstupom by mala byť pohybová 

kompetencia s integrovaným pohľadom na pohyb, športovú činnosť, zdravie a starostlivosť o 

neho v praktickom ţivote. 

Hlavné moduly: 

1. Zdravie a jeho poruchy 

2. Zdravý ţivotný štýl 

3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

4. Športové činnosti pohybového reţimu  

Ciele jednotlivých modulov: 

Zdravie a jeho poruchy: 

 pochopiť význam zdravia pre jednotlivca a spoločnosť 

 porozumieť základným otázkam vzniku civilizačných porúch zdravia, zdravotných 

oslabení a princípom primárnej a sekundárnej prevencie; 
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 pochopiť význam pohybových aktivít pre zdravie, pre odstraňovanie a stabilizovanie 

zdravotných porúch a oslabení ţiaka a dôleţitosť ich začlenenia do kaţdodenného 

ţivota; 

 uplatňovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo športu pri prevencii chorôb 

ako najúčinnejší spôsob starostlivosti o vlastné zdravie; 

 porozumieť nebezpečenstvu závislostí, ich biologickými a sociálnymi následkami 

(fajčenie, alkohol, iné drogy), výchova k eliminácii rizika; 

 vedieť poskytnúť prvú pomoc – základné zásady prvej pomoci; 

 

Zdravý ţivotný štýl: 

 ného štýlu; 

 
optimálneho pohybového reţimu; 

 
mechanizmov na podporu zdravého ţivotného štýlu 

  praktické zručnosti zdravotne orientovaných pohybových činnostiach a 

vyuţívať ich v dennom reţime; 

 
športových činností v starostlivosti o zdravie; 

 ţim a vytvoriť si program vlastných pravidelných 

pohybových aktivít ako súčasť ţivotného štýlu; 

 
svojom ţivotnom štýle a spoluorganizovaní pohybového reţimu iných osôb; 

 si predstavu a získať skúsenosti o vlastných pohybových moţnostiach; 

 
osvojiť si potrebu pravidelnej pohybovej aktivity v dennom reţime; 

 hybovom reţime ţiakov; 

 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

 
na telesný, funkčný a motorický rozvoj; 

 
pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti; 

 
pri telovýchovnej a športovej činnosti; 

  pohybovú 

výkonnosť; vedieť diagnostikovať pulzovú frekvenciu, 

 
pohybových schopností; 

 
predpokladu na vykonávanie záujmovej športovej činnosti; 

 

Športové činnosti pohybového reţimu 

 
osobnému pohybovému rozvoju, k zlepšovaniu svojej telesnej zdatnosti a vedieť ich 

demonštrovať v činnosti; 

 ţitie poznatkov, zručností a schopností v 

osobnom športovom výkone; 
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športových disciplínach, organizovaní športovej aktivity; 

 nať fair play; 

 
rôznych lokomočných a športových prostriedkov; 

  prípadnému 

profesijnému uplatneniu sa v športe; 

 ozvíjať hodnotovú orientáciu ţiaka, tvorivosť, socializáciu, komunikáciu, motiváciu 

a estetický prejav prostredníctvom pohybu; 

 

Obsah jednotlivých modulov: 

 

Zdravie a jeho poruchy 

Poznatky o význame zdravia pre jednotlivca a pre spoločnosť, o vzťahu medzi zdravotnými 

návykmi a zdravotným stavom, vzťahu medzi športom a zdravím, o vzťahu človeka k 

ţivotnému prostrediu. Poznatky o vplyve pohybu na opornú a pohybovú sústavu, o úprave 

funkcie tráviacej, dýchacej, obehovej zmyslovej a nervovej sústavy. Poznatky o všeobecných 

zásadách prvej pomoci. Charakteristiky niektorých porúch zdravia, ich vznik, bezpečnosť pri 

športovaní a veľkosť zaťaţovania. Poznatky o prevencii pred civilizačnými, neinfekčnými a 

nešpecifickými chorobami, o prevencii pred drogovými závislosťami látkovými a 

nelátkovými a ďalšími rizikovými faktormi porúch zdravia a spôsobu ţivota. 

Ponúkaný pohybový obsah modulu: 

Základná gymnastika, zdravotne orientované cvičenie, relaxačné a dýchacie cvičenie, 

cvičenie na drţanie tela, technika základnej lokomócie, východiskové polohy, cvičenie na 

lavičkách, tanečné kroky a poskoky, špecifické cvičenia na jednotlivé poruchy zdravia, 

strečing, cvičenie s palicou a pod.  

Zdravý ţivotný štýl 

Poznatky o pohybovom reţime, o hygienických návykoch, o reţime dňa, o správnom 

stravovaní. Poznatky o základných pojmoch vo výţive a zloţení potravín, o správnych 

stravovacích návykoch, o škodlivých látkach v potravinovom reťazci, o poruchách príjmu 

potravy. Poznatky a zručnosti o ţivotnom štýle, pohybovej gramotnosti, zdravotne 

orientovanej telovýchovnej a športovej aktivite. Pohybový program, denný pohybový reţim, 

poznatky o reţime práce a oddychu, o otuţovaní, o prostriedkoch regenerácie a vyuţití športu 

ako regeneračného prostriedku, o psychohygiene, o kalokagatii a olympizme. 

Ponúkaný pohybový obsah modulu: 

Všestranne rozvíjajúce cvičenia, systém cvičení Pozdrav slnku, 5 Tibeťanov, masáţ, 

totálna relaxácia, jogging, chôdza s behom, sezónne činnosti, cvičenie v prírode, 

pohybové hry, didaktické hry, očná gymnastika, psychomotorika, hody na cieľ, 

prekáţkové dráhy a pod. 
Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

Poznatky o jednotlivých kondičných a koordinačných schopnostiach, o metódach rozvoja 

pohybových schopností, o metódach hodnotenia a testovania všeobecných pohybových 

schopností, o rozvoji pohybovej výkonnosti pomocou športových disciplín. Poznatky a 

zručnosti vo zvyšovaní telesnej zdatnosti, zaťaţovanie v telovýchovnom a športovom procese, 

všeobecná a špeciálna pohybová výkonnosť, seba hodnotenie. 

 

Ponúkaný pohybový obsah modulu: 

Športové činnosti mobilizujúce energetické zdroje a optimalizujúce ich vplyv. Moţno ich 

merať v priestore, čase alebo v čase i priestore v štandardných podmienkach. Vyuţiť cvičenia 

a prostriedky atletiky, lyţovania, korčuľovania, plávania, streľby, minigolfu, golfu a 
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iných. Pohybové činnosti, ktoré prispievajú k rozvoju pohybových schopností a zvyšovaniu 

telesnej zdatnosti. Sem patria rôzne telovýchovné a športové činnosti kondičnej 

gymnastiky (cvičenie v posilňovni, posilňovacie cvičenia s vlastným telom, s náčiním, na 

náradí) aerobik, body styling, ropeskipping, cyklistika a pod. 

 

Športové činnosti pohybového reţimu 

Poznatky o účinku jednotlivých športových činností na zlepšenie zdravia, o technike a taktike 

vykonávania športových disciplín, pravidlá vybraných športov, športová terminológia, 

športové prostredie, športový divák 

 

Ponúkaný pohybový obsah v module: 

Športové činnosti, pri ktorých podľa pravidiel dochádza k stretu medzi jednotlivcami. 

Vyţadujú ovládanie techniky pohybov vo vzťahu k súperovi, schopnosť predvídať a vôľu 

víťaziť. Výber činností z viacerých kontaktných športov najmä úderové, chvatové a pákové 

systémy: dţudo, zápasenie, aikido, karate a ďalšie úpolové športy a individuálnych športov 

bez priameho kontaktu so súperom ako tenis, stolný tenis, bedminton. Majú poskytnúť 

ţiakom poznatky o niektorých bojových a individuálnych športoch a osvojenie si vybraných 

športových zručností s prekonávaním súpera s akcentom na moţnosť ich uplatnenia v ţivote, 

zorientovanie sa v základoch technika a taktiky sebaobrany. 

Športové činnosti uskutočňované v kolektíve podľa daných pravidiel. 

Charakteristickým znakom je súperenie medzi kolektívmi, vyţadujú kooperáciu v druţstve, 

vplývajú na rozvoj schopnosti anticipácie jednotlivcov i kolektívov a vôle zvíťaziť. Výber sa 

uskutočňuje zo športových i netradičných hier: basketbal, hádzaná, volejbal, futbal, rugby, 

vodné pólo, nohejbal, hokej, florbal, fresbee ultimate, futsal, hokejbal, indiaca, korfbal, 

pláţový volejbal, ringo, softbal teeball, streetbasketbal, bejzbal, boccia, kolky, petanque 

a iné. Majú prispieť k rozvoju osobnosti ţiaka, ku pracovnej kooperácii a komunikácii, zlepšiť 

anticipáciu partnera, rozvinúť toleranciu, vôľu, zdokonaliť osvojené herné činnosti 

jednotlivca a kolektívu, vedieť posúdiť kvalitu herných činností a herných kombinácií vo 

vzťahu k prevencii porúch a ochrane zdravia, preukázať uplatnenie herných činností a 

kombinácii v hre, v zápase, vo svojom pohybovom reţime a pri rozvoji funkčnosti 

jednotlivých orgánov tela. 

Športové činnosti charakteristické kreativitou a ovládaním pohybovej formy na náradí, s 

náčiním a bez náčinia, pri ktorých sú zvýraznené rozličné estetické prejavy a cit pre rytmus. 

Výber telovýchovných a športových činností tvorí: tanec, športová gymnastika, moderná 

gymnastika, základná gymnastika, plávanie, akvabely, jóga, pilates, krasokorčuľovanie, 

skoky na trampolíne, rope skiping, psychomotorické cvičenia, zdravotne orientované 

cvičenia, taichi, cvičenie vo vode, akvaerobik. Aktivity charakteru súťaţi ako napr. 

gymteam, tvorba pohybovej skladby, pódiové vystúpenia a iné. Sledujú rozvíjanie 

tvorivosti a estetického prejavu pri pohybovej činnosti, rozvíjanie koordinácie pohybov 

celého tela v priestore a jednotlivých častí tela navzájom, spoznávanie súladu hudby a 

pohybu, vnímanie rytmu pohybu ako nástroja rytmu dýchania a činnosti srdcovo-cievnej 

sústavy, rozvoj myslenia a duševnej pohody, vytvárania pozitívnych záţitkov a vzťahu k 

pravidelnému pohybu na základe osvojených pohybových zručností kreatívnych 

individuálnych a estetických športov, dokázať ich spoznávať, pociťovať a rozumieť im. 

Športové činnosti charakteristické premiestňovaním sa v prírodnom prostredí, 

adaptovaním sa na zmeny tohto prostredia. Z prostredia vplývajú na človeka vzduch, voda, 

zem, sneh, skaly, hory, pláţe a iné, v ktorých podmienkach sa pohybové aktivity uskutočňujú. 

Vo výbere sú športy: beţecké a zjazdové lyţovanie, snowboarding, kanoistika, veslovanie, 

plávanie, turistika, kolieskové korčuľovanie, severská chôdza, biatlon, jogging, 

orientačný beh, lezenie, kempovanie, cyklistika, zlaňovanie, a iné. Zmyslom je, aby ţiak 
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spoznal pôsobenie a vyuţitie prírodných síl na realizáciu telovýchovných a športových 

činností, získal schopnosť lepšej orientácie v prostredí a premiestňovania sa v prirodzenom 

prostredí s ľubovoľným lokomočným a premiestňovacím prostriedkom, zlepšenie adaptácie 

organizmu, otuţilosti a získavanie schopnosti prekonávania prekáţok. Zmyslom je ďalej 

zdokonalenie osvojených pohybových zručností aspoň z jedného zimného, jedného letného 

športu a jedného športu vo vode, získanie základných zručností z ďalších športov 

vykonávaných v prírode a prostredníctvom nich vytváranie vzťahu k aktivite a poznaniu 

pohybových a prírodných vplyvov pri starostlivosti o zdravie. 

Proces 

Úlohou kaţdého učiteľa telesnej a športovej výchovy je, aby vychádzajúc z hlavných cieľov s 

prihliadnutím na rozvoj kompetencií ţiakov, na ich vývin, predpoklady, záujmy a podmienky 

školy vypracoval sám programy vyučovania telesnej  a športovej výchovy pre jednotlivé 

skupiny ţiakov. Dôraz kladie na prispôsobenie programov vývinovým etapám mládeţe, a to 

nielen chronologickému veku, ale hlavne biologickým, funkčným a psychickým 

predpokladom, s osobitným zreteľom na individuálne osobitosti kaţdého ţiaka Tieto 

programy schvaľuje predmetová komisia telesnej výchovy (na škole sa utvára pri najmenej 

troch učiteľoch telesnej výchovy), jej vedúci v tejto činnosti pôsobí ako koordinátor. 

Schválené programy sú súčasťou plánu práce predmetovej komisie a plánu práce školy.  

Hodnotenie ţiakov 

Za najdôleţitejšie pri hodnotení ţiaka v telesnej a športovej výchove sa povaţuje nielen to, 

aké dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a 

výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale vo väčšom rozsahu aj to, či ţiak získal k tejto činnosti 

vzťah, či sa na nej so záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, ale aj 

mimo neho, či pociťoval z nej radosť a potešenie, či sa stala súčasťou jeho ţivotného štýlu. 

Preto za základné ukazovatele hodnotenia ţiaka sa povaţuje: 

1. posúdenie prístupu a postojov ţiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a 

vyučovaniu telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie; 

2. rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností ţiaka, najmä rozvoj zdravotne 

orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na individuálne 

predpoklady ţiaka; 

3. proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a 

teoretických vedomostí, najmä orientácia v obsahu učebných programov zostavených 

učiteľom. 

Hodnotenie vzťahu ţiaka k telesnej a športovej výchove realizuje učiteľ nielen na základe 

dlhodobého sledovania prejavov ţiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho aktivitu, 

snahu, samostatnosť a tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angaţovanosti v školskej i 

mimoškolskej záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti. Úroveň poznatkov v telesnej 

výchove a športe posudzuje priebeţne v procese a môţe si na to vytvárať i pomocné 

vedomostné testy. Na hodnotenie telesného rozvoja, telesnej zdatnosti a všeobecnej 

pohybovej výkonnosti sa odporúča pouţívať batérie somatometrických a motorických testov. 

Testy všeobecnej motorickej výkonnosti (ľah-sed za 1 min., 12-min beh alebo vytrvalostný 

člnkový beh v telocvični, skok do diaľky z miesta, člnkový beh 4 x 10 m) sa vykonávajú v 1. 

ročníku na začiatku a na konci školského roku a v ostatných ročníkoch vţdy na konci 

školského roku. Na hodnotenie zvládnutia obsahu učebných programov pouţíva učiteľ 

pomocné posudzovacie škály, vyuţíva testy špeciálnej pohybovej výkonnosti a pridrţiava sa 

štandardov. Súhrnné hodnotenie ţiaka je vyjadrené na vysvedčení. Ide o také súhrnné 

hodnotenie, aké sa na danej škole pouţíva aj v iných vyučovacích predmetoch. Odporúča sa 

však priebeţne počas vyučovania vyuţívať najmä slovné hodnotenie, pretoţe umoţňuje 

presnejšie vyjadriť klady a nedostatky ţiakov a pre mnohých, a to osobitne pre dievčatá, je 

dôleţitým a často aj silnejším motivačným činiteľom. 
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Organizačné formy povinného vyučovania telesnej a športovej výchovy 

Vyučovacia hodina 

Základnou organizačnou formou je 45 minútová vyučovacia hodina telesnej a športovej 

výchovy. Zúčastňujú sa jej všetci ţiaci zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny. Ţiaci so 

zdravotným oslabením (III. zdravotná skupina) sa zaraďujú do oddelení zdravotnej telesnej a 

športovej výchovy. Pre takýchto ţiakov je potrebné vytvárať podmienky na samostatné 

povinné vyučovacie hodiny zdravotnej telesnej  a športovej výchovy. Obsah vyučovania sa 

realizuje podľa samostatných učebných osnov. V prípade, ţe ţiak nie je zaradený do 

oddelenia zdravotnej telesnej výchovy, ţiaka ponecháme na vyučovacích hodinách telesnej a 

športovej výchovy s intaktnými ţiakmi a realizujeme integrované vyučovanie.  Zásady 

integrácie na hodinách telesnej výchovy sú uvedené v učebných osnovách zdravotnej telesnej 

výchovy (Učebné osnovy zdravotnej telesnej výchovy pre stredné školy (ISCED 3A,B) – č. 

CD-2004-3180/6220-1:095, platné od 1.9.2004 ) Ţiak môţe byť oslobodený od účasti na 

vyučovaní telesnej a športovej výchovy iba na návrh lekára. Bezpečnosť pri vyučovaní 

zabezpečuje učiteľ svojou prítomnosťou po celý čas vyučovacej hodiny, dôsledným 

uplatňovaním obsahu učebných osnov, premyslenou a účelnou organizáciou práce, 

pouţívaním adekvátnych vyučovacích metód a foriem, vydávaním presných a zreteľných 

povelov na riadenie činnosti, vysvetľovaním a dôsledným uplatňovaním zásad bezpečnosti pri 

práci v rôznych podmienkach telovýchovného procesu, sústavným overovaním bezpečnosti a 

funkčnosti náradia pred jeho pouţívaním a zreteľným označením poškodeného náradia a 

náradia nezodpovedajúceho technickým normám. Ak nastane úraz, okamţite poskytne učiteľ 

prvú pomoc, zabezpečí lekárske ošetrenie, oznámenie rodičom a napíše záznam o úraze. Ţiaci 

pouţívajú na hodinách zodpovedajúci cvičebný úbor, ktorý zodpovedá zásadám bezpečnosti a 

hygieny telovýchovnej činnosti. 

Kurzová forma výučby 

Kurzové formy výučby sú súčasťou vyučovania predmetu, majú samostatnú časovú dotáciu. 

Sú formou s povinným obsahom a riadia sa samostatnými smernicami. V 1. ročníku absolvujú 

ţiaci kurz pohybových aktivít v prírode zameraný na zimné a letné športy,  v 2.ročníku kurz  

na ochranu ţivota a zdravia. Na formy povinného vyučovania nadväzujú rôzne formy 

záujmovej telesnej a športovej výchovy za spolupráce s rodičmi a ostatnými učiteľmi školy.  

Výstupný vzdelávací štandard 

Zdravie a jeho poruchy 

a) Obsahový štandard 

Pojmy a symboly 

Zdravie, zdravotný stav, zdravotné návyky, hygiena, poruchy zdravia, zdravotné oslabenie, 

zdravotné postihnutie, civilizačné choroby, správne drţanie tela, primárna a sekundárna 

prevencia, nebezpečenstvo závislostí, prvá pomoc, ţivotné prostredie, oporná a pohybová 

sústava, dýchacia sústava, obehová sústava a vplyv pohybu na ich rozvoj. 

b/ Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 definovať zdravie, zdravotný stav, zdravotné oslabenie, zdravotné postihnutie; 

 vysvetliť, ako pohybové aktivity prispievajú k udrţaniu zdravia; 

 mať schopnosti diskutovať o problematike týkajúcej sa zdravia, civilizačných chorôb, 

hľadať a realizovať riešenia v tejto problematike; 

 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; 
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Zdravý ţivotný štýl 

a) Obsahový štandard 

Pojmy a symboly 

Psychohygiena, stres, zloţenie potravín, hodnota potravín, výţivové doplnky, zdravý ţivotný 

štýl, pohybový program, pohybový reţim, zdravotne orientovaná pohybová aktivita, tvorba 

pohybového programu, kalokagatia, olympizmus, aktívny odpočinok. 

b) Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 klasifikovať zloţenie potravín a dokumentovať ich význam pre zdravú výţivu; 

 vysvetliť hlavné charakteristiky alternatívnych foriem výţivy ; 

 poznať základné atribúty zdravého ţivotného štýlu; 

 zostaviť program denného pohybového reţimu; 

 ovládať zdravotne orientované cvičenia a vedieť ich primerane pouţiť; 

 porozumieť účinku pohybu na telesný, funkčný, psychický a pohybový rozvoj ; 

 vytvoriť a zorganizovať svoj pohybový program ako súčasť zdravého ţivotného štýlu; 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

a) Obsahový štandard 

Pojmy a symboly 

Sila, vytrvalosť, rýchlosť ako kondičné pohybové schopnosti, koordinačné schopnosti, 

rovnováhová schopnosť, stabilita a labilita tela, napnutie a uvoľnenie svalov tela, kĺbová 

pohyblivosť, ohybnosť chrbtice, priestorová orientácia, rozvoj pohybových schopností, 

motorické testy, testová batéria, pohybová výkonnosť, diagnostika telesného rozvoja a 

pohybovej výkonnosti, telesná zdatnosť, aeróbna činnosť, anaerobná činnosť, fitnes, wellness. 

b) Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 diferencovane uplatniť pôsobenie veľkosti sily vzhľadom na svoju kondíciu a potrebu 

zdravia, poznať metódy a zásady rozvoja sily rôznych svalových skupín s vyuţitím 

viacerých pohybových prostriedkov; 

 charakterizovať zásady rozvoja a rozdiel vo vykonávaní cvičení na rozvoj rýchlosti a 

vytrvalosti, dokáţe preukázať zmenu rozvoja týchto pohybových schopností a zostaviť 

program ich rozvoja na udrţanie a skvalitnenie zdravia; 

 poznať princípy rozvoja a hodnotenia koordinačných schopností, preukázať svoju 

úroveň ich rozvoja činnosťami pre denný reţim; 

 správne drţať telo, uvedomiť si princípy stability a lability tela pri pohybe v rôznych 

situáciách, poznať zásady rozvoja kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti chrbtice, prevencie 

 pred vznikom porúch, vie vybrať a uplatniť cvičenia rozvoja vo svojom pohybovom 

reţime; 

 zvládnuť pohybové situácie v priestore a čase, vykonávať pohyb s rôznym zaťaţením 

a zhodnotiť svoju motorickú úroveň; 

 porozumieť svojmu fyzickému potenciálu a moţnostiam zlepšovania telesnej zdatnosti 

a pohybovej výkonnosti; 

 uplatniť osvojené športové zručnosti pri rozvoji jednotlivých pohybových schopností, 

 dokáţe si vytvoriť individuálny program ich rozvoja a prezentovať vzťah k pohybu; 

Športové činnosti pohybového reţimu 

Športové činnosti, pri ktorých podľa pravidiel dochádza k stretu medzi jednotlivcami 

a) Obsahový štandard 

Pojmy a symboly 
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Úpolové športy, etika boja, sebaobrana, chvaty, pákové a úderové systémy, bezpečnosť 

športu, športový výstroj, súper, protivník, športové súťaţe, predvídanie, rýchlosť reakcie, 

protihráč, individuálne športy; 

b) Výkonový štandard 

 

Žiak vie: 

 zvládnuť individuálny zápas so súperom v jednom druhu úpolového a individuálneho 

športu; 

 chápať postoj voči súperovi, protivníkovi a prezentuje schopnosť predvídať priamym 

alebo sprostredkovaným spôsobom; 

 preukázať osvojené vybrané činnosti z bojových a sebaobranných techník; 

 rešpektovať pravidlá športov a zásady sebaobrany; 

 preukázať schopnosť zachovania bezpečnosti pri pádoch; 

Športové činnosti uskutočňované v kolektíve 

a) Obsahový štandard 

Pojmy a symboly 

Herná činnosť jednotlivca, herné kombinácie, herná zručnosť, hra, pohybová hra, športová 

hra, raketa, pálka, bránka, kôš, individuálny výkon, kolektívny výkon, súťaţ, zápas, fair play, 

taktika, technika, psychická príprava, súper, herné náčinie. 

b) Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 chápať podstatu a súvislosť medzi jednotlivými hernými zručnosťami, činnosťami a 

kombináciami v danej hre a vyuţitie ich v aktivitách pre zdravie; 

 poznať pravidlá aspoň 2 hier a vie ich uplatniť v hre; 

 chápať rozdiel v individuálnej a kolektívnej taktike, medzi individuálnym a kolektív. 

výkonom, demonštrovať vyuţitie komunikačných zručností, konať v zásadách fair        

play 

 dokáţe zaznamenať a analyzovať zo záznamu hernú situáciu; 

 chápať podstatu herného športového výkonu a preukázať záujem aspoň o jednu 

športovú hru, vykonať ukáţku herných činností jednotlivca aspoň z 2 hier; 

 demonštrovať základné zručnosti zvolených pohybových a športových hier s raketou 

alebo pálkou a cit pre kooperáciu a komunikáciu; 

 vykonať ukáţku zvolených herných činností jednotlivca z loptových hier s výsledným 

efektom dosiahnutia gólu, koša, bodu; 

 zorganizovať cvičebnú skupinu, zapojiť sa do rozhodovania hry, súťaţe; 

 

Športové činnosti kreatívne a estetické 

a) Obsahový štandard 

Pojmy a symboly 

Kreativita, estetika, estetický pohyb, estetické športy, hodnotová orientácia, hudba, rytmus, 

takt, melódia, hudobno - pohybová výchova, výrazový prostriedok, záţitok, preţívanie.  

b) Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 vykonať ukáţku pohybu s vybraným náčiním a bez náčinia s rôznymi výrazovými 

prostriedkami na zlepšenie funkcie orgánov tela; 

 demonštrovať vytváranie (zo zadaného cvičenia) adekvátnej kombinácie pohybových 

činností a prezentovať úroveň myslenia, stavu nervovej sústavy; 

 zostaviť rozcvičenie pri hudbe, individuálnu a kolektívnu pohybovú väzbu; 
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 osvojiť si zásady, princípy tvorby pohybovej skladby a opísať, nakresliť túto 

pohybovú skladbu (napr. grafický záznam pohybovej skladby); 

 chápať význam taktu, rytmu, melódie a vedieť ich vyuţiť v spojitosti s pohybovou 

kultúrou tela; 

 dokázať vytvárať pohybové väzby a vedieť ich vyuţiť v spojitosti s hudobnou 

ukáţkou; 

 hodnotiť a prezentovať kvalitu pohybu, vie vyjadriť svoje záţitky z pohybu; 

Športové činnosti v prírodnom prostredí 

a) Obsahový štandard 

Pojmy a symboly 

Prírodné prostredie, pohybová činnosť v teréne, druhy terénov, premiestňovanie a pobyt v 

prírode, ochrana človeka a prírody, adaptácia na prírodné prostredie, vodné prostredie, pohyb 

vo vode, cvičenie vo vode, bezpečnosť pohybu v prírode, zelené hry, adrenalínové športy, 

záţitkové učenie, prvá pomoc 

b) Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 sa premiestniť špecifickou pohybovou činnosťou v teréne; 

 demonštrovať osvojenie si základných pohybových zručností vo vodnom prostredí,  v 

zimnej a letnej prírode; 

 chápať rozdielnosť zamerania a účinku pohybových aktivít vo vodnom prostredí a vie 

vykonať ukáţku zdolávania vodného prostredia; 

 sa orientovať v prírodnom prostredí a adaptovať na ponúkané zaťaţenie, predvídať 

riziko pobytu a športovej činnosti ; 

 si osvojiť základy vybraného zimného športu a plávania; 

 vhodne vyuţiť prírodné prostredie na prevenciu zdravia, na špecifickú starostlivosť  

pri zdravotnej poruche; 

 porozumieť metodike nácviku vybraného športu v prírode a vie zorganizovať aktivitu 

v prírode; 

Ochrana ţivota a zdravia 

1. Charakteristika učiva 

Povinné učivo „Ochrana ţivota a zdravia“ (OŢZ) sa v stredných školách realizuje 

prostredníctvom vyučovacích predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom 

samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení a kurzu. Aplikuje sa v 

ňom učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou ochrany človeka a prírody (OČP). Z jeho obsahu 

bola vyčlenená ochrana prírody a dopravná výchova do samostatných oblastí štátneho 

vzdelávacieho programu. Ochrana ţivota a zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti 

ţiakov zamerané na ochranu ţivota a zdravia v mimoriadnych situáciách, tieţ pri pobyte a 

pohybe v prírode, ktoré môţu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich 

človeka a jeho okolie   

Ciele 

Povinné učivo, ktoré nie je samostatným predmetom v nadväznosti na vedomosti a zručnosti 

získané v niţšom sekundárnom vzdelávaní, poskytuje ţiakom potrebné teoretické vedomosti, 

praktické poznatky a formuje ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a ţivota, tieţ 

zdravia a ţivota iných ľudí. 

Formatívna a informatívna zloţka učiva sa prezentuje činnosťou ţiakov: 

a) morálnou, ktorá tvorí základ ich vlasteneckého a národného cítenia, 

b) odbornou, ktorá im umoţňuje osvojenie vedomostí a zručností v sebaochrane a     

poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a ţivota, 

c) psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v poţiadavkách záťaţových     situácií, 
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d) fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie vyššej   telesnej 

zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaţ      náročných 

ţivotných situácií. 

Kompetencie preberaného učiva zahŕňajú individuálne, medziľudské aspekty a pokrývajú 

formy správania, ktoré jednotlivec vyuţíva na efektívnu a konštruktívnu účasť na 

spoločenskom ţivote v prípadoch riešenia konfliktov. Základné zručnosti v rámci tejto 

kompetencie zahŕňajú schopnosť účelne komunikovať v rozličných prostrediach a situáciách 

ohrozujúcich ţivot a zdravie človeka. Tieto spoločenské a občianske kompetencie by mali 

ovplyvniť schopnosť ţiakov zvládať stres a frustráciu, komunikáciu s inými ľuďmi 

a solidaritu pri riešení problémov širšej komunity ľudí. 

2. Obsah a realizácia učiva 

Učivo na ochranu ţivota a zdravia vo vyššom sekundárnom vzdelávaní nadväzuje na výchovu 

a vzdelávanie ţiakov v tejto oblasti z niţšieho sekundárneho vzdelávania. Je súčasťou 

všeobecnovzdelávacích aj odborných predmetov a samostatných obligatórnych foriem 

vyučovania. 

2.1. Učivo povinných vyučovacích predmetov 

Vyučovacie predmety štátneho programu vzdelávania sú základným prostriedkom 

rozširovania poznatkov a vedomostí ţiakov o ochrane človeka a jeho zdravia, ktoré získali 

predchádzajúcim štúdiom. Dôsledným plnením cieľov a obsahu všetkých predmetov sa 

napĺňajú aj kompetencie a ciele programu ochrany ţivota a zdravia. 

2.2. Účelové cvičenia 

Osobitnou obligatórnou formou vyučovania učiva ochrany ţivota a zdravia sú účelové 

cvičenia. Integrujú vedomosti a zručnosti ţiakov získané v povinných vyučovacích 

predmetoch, rozširujú, upevňujú ich, sú prostriedkom aj na ich overovanie. Školu pripravujú 

aj k tomu, aby bola schopná vykonávať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách. 

2.3. Učivo začlenené do vybraných vzdelávacích oblastí 

Témy uvedené v nasledujúcej časti textu sú iba pomocným návodom na dopracovanie obsahu 

učiva na ochranu ţivota a zdravia, ako potrebnej súčasti všeobecného vzdelania absolventa 

vyššieho sekundárneho vzdelávania. 

a) Človek a jeho svet, umenie a kultúra 

- listina základných práv a slobôd, - Charta OSN, Dohody o ľudských právach, Deklarácie VZ 

OSN (Deklarácia práv dieťaťa,    Deklarácia o práve národov na mier a ďalšie), - obrana 

Slovenskej republiky (Zákon o obrane, Branný zákon, Zákon NR SR č. 42/1994    Z. z. o 

civilnej ochrane obyvateľstva, Zákon o civilnej sluţbe), - Ţenevské dohody o ochrane obetí 

ozbrojených konfliktov, - medzinárodný terorizmus, prostriedky prevencie a ochrany pred 

terorizmom. 

b) Človek v priestore a čase 

 

Dejepis 

Starovek - rozvoj telesnej zdatnosti a kultúrnosti, - olympijské hnutie (kalokagatia).Stredovek 

- štátne útvary našich predkov a formovanie národného povedomia, Veľkomoravská ríša, 

Novovek - priemyselné revolúcie – vznik nevyhnutnosti ochrany človeka a jeho zdravia, - 

počiatky starostlivosti štátu o ochrane pracovníkov, vznik štátneho dozoru  nad bezpečnosťou 

práce, - ochrana detí a detskej práce, emancipácia ţien a ich ochrana. Najnovšie  pouţitie 

zbraní hromadného ničenia, dejiny - Konferencia o európskej bezpečnosti a spolupráci 

(Helsinky 1975), - dohody veľmoci o odzbrojení . 

Geografia 

Zemský povrch - mierky máp, - zhotovenie situačných a panoramatických náčrtov, - vyuţitie 

máp (obsah máp, čítanie z mapy), - odhad vzdialenosti, - orientácia v teréne podľa prírodných 

javov, podľa mapy, pochod podľa azimutu, zhotovenie profilu terénu, zhotovenie 
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topografického náčrtu, určovanie vlastného stanovišťa, určovanie vzdialenosti podľa mierky 

mapy, - vplyv geografických podmienok na človeka. 

c) človek a príroda 

Fyzika 

Mechanika – tlaková vlna, podtlak ako dôsledok tlakovej vlny, kvapalín - pouţitie prúdnic pri 

hasení poţiarov, a plynov - meranie rýchlosti prúdenia, - bezpečnosť leteckej dopravy 

(vzdušné víry). Gravitačné - lety umelých kozmických telies, kozmické projekty v prospech 

pole ľudstva. Molekulová - účinok tepelného ţiarenia na ľudský organizmus, prvá pomoc, 

fyzika a - premena tepla na mechanickú prácu (nábojnica, spaľovacia termodynamika komora 

reaktívnych motorov). Vlnenie - zisťovanie zdroja zvuku, určovania polohy a odhad 

vzdialenosti zdroja zvuku, - pozorovanie v noci, - fyzikálna podstata hluku, šírenie hluku od 

zdrojov, nadmerný hluk na pracovisku, psychohygienické účinky hluku na človeka a ich 

vplyv napracovnú úrazovosť Elektrina a - statická elektrina, zákaz plnenia ľahko zápalných 

kvapalín do magnetizmus nádob z plastov, - nebezpečie poţiaru v prašnom prostredí, - zásady 

pouţitia hasiacich prístrojov pri hasení elektrických zariadení, -  

 

Chémia 

 ľudstva.ecná - chemické zbrane,chémia - termochémia, výbušniny a trhaviny,- protipoţiarna 

ochrana, - porovnať nebezpečné účinky oxidu uhoľnatého a uhličitého (CO a CO2) na ľudský 

organizmus a prírodu , - uviesť konkrétne príklady ohrozenia človeka týmito oxidmi, 

moţnosti prevencie a opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia človeka, - prvá 

pomoc pri otrave oxidom uhoľnatým - oxidy dusíka ako zloţky exhalátov a ich škodlivé 

účinky načloveka a prírodu (jedovaté účinky na zdravie, kyslé daţde,skleníkový efekt, smog), 

 

Biológia 

Jadrové - otrava hubami, poskytnutie prvej pomoci, organizmy - prvoky ako indikátory 

znečistenia vôd, - kliešťovité prenášače infekčných ochorení. Ţivotné funkcie - vyuţitie 

rádioaktivity ako stimulátora rastu rastlín, - pouţitie herbicídov ako ničivých prostriedkov, - 

zánik ţivota znemoţňovaním fotosyntézy (jadrová zima). Biológia - rozcvičovanie ako 

prevencia pred úrazmi, človeka - fyzické schopnosti človeka, dokonalosť (nedokonalosť) 

funkcií pohybového ústrojenstva, zmyslových orgánov, vlastnosticentrálneho nervového 

systému ako faktory “ľudského činiteľa” v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciprvá 

pomoc pri poruchách pohybovej sústavy (kĺbov, kostí, svalov,  šliach), 

 

g) Zdravie a pohyb 

 

Telesná výchova 

Všeobecné poznatky - význam hygieny a bezpečnosti pri praktických činnostiach, - negatívny 

vplyv drog a liehových nápojov na fyzickú zdatnosť,    pohybovú výkonnosť,  psychickú 

odolnosť a vývoj organizmu, - význam poradovosti pre ochranu a bezpečnosť jednotlivca a    

skupín, -  pri cvičení a spoločnej činnosti, rešpektovanie pravidiel    správania sa , - 

informácie o športových udalostiach v SR a vo svete.   Atletika - prekonávanie prírodných 

prekáţok, beh v teréne, hody,   skoky, šplh, odhad krátkych vzdialeností pre hod, skok, šplh, 

zoskok,   zosun, pád nosenie bremena a prenos zraneného, - zásady poskytovania 

zdravotníckej prvej pomoci pri   cvičeniach, - povrchové poranenie, podvrtnutie, vykĺbenie. 

Športové hry - význam a rozvíjanie niektorých zručností hernými prostriedkami: Úpoly - 

obrana proti drţaniu (chvatom), škrteniu, úderom, kopom, Plávanie - poznatky o bezpečnosti, 

záchrana topiacich sa a prvej pomoci topiacim, - otuţovanie, - plávanie pod vodou, prenášanie 

predmetov, pomoc unavenému   plavcovi, lovenie predmetov z vody,- skoky do neznámej 

vody, - ochrana a očista vody a vodných tokov. Lyţovanie - zásady pohybu v zimnom 
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prostredí, prvá pomoc pri úrazoch (zlomeniny, omrzliny, protišokové opatrenia) - bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri zimnom pobyte v prírode - orientácia v zimnom prostredí, zimné 

orientačné preteky Turistika - stavba stanov a jednoduchých hygienických zariadení z 

hľadiska ochrany prírody, -správne zhotovenie ohniska a príprava stravy.  

Bezpečnostné opatrenia pri účelových cvičeniach školy a pri kurze na ochranu ţivota a 

zdravia (KOŢAZ) 

1. Za organizáciu ochrany a bezpečnosti pri uskutočňovaní účelového cvičenia 

a KOŢAZ zodpovedá vedúci účelového cvičenia, ktorý je povinný: 

 zabezpečiť označenie priestoru cvičenia a poriadkovú sluţbu v nebezpečných 

 miestach, označenie a ohraničenie nebezpečných prechodov a miest, 

 označiť miesta imitácie činností a zaistiť bezpečnosť pri označení jednotlivých 

 situácií, 

 udrţiavať poriadok pri činnosti cvičiacich značkárov, 

 spracovať pokyny pre bezpečnostné opatrenia pri cvičení v závislosti od miestnych 

 podmienok, aby sa nimi oboznámili všetci účastníci cvičenia, 

 kontrolovať osobne a prostredníctvom poverených zástupcov a pomocníkov 

 dodrţiavanie bezpečnostných opatrení počas cvičenia. 

2. Za dodrţiavanie bezpečnostných opatrení počas účelového cvičenia a KOŢAZ sú 

zodpovední vedúci na jednotlivých pracoviskách, ktorí sú povinní: oboznámiť ţiakov so 

stanovenými bezpečnostnými opatreniami, oboznámiť cvičiacich s nebezpečnými miestami a 

označiť ich, kontrolovať dodrţiavanie bezpečnostných opatrení, najmä počas imitácie a 

praktickej činnosti.  

3. Počas účelového cvičenia a KOŢAZ je zakázané: 

 preváţať imitačné prostriedky spoločne s osobami, 

 pouţívať nesprávnu alebo poškodenú techniku a dopravné prostriedky, 

 pohybovať sa a zdrţiavať sa v miestach presunov a činnosti techniky, 

 pouţívať rádiostanice bliţšie ako 100 m od vedenia vysokého napätia, 

pracovať s nimi bez uzemnenia, 

 pouţívať nesprávne a poškodené imitačné prostriedky alebo ich improvizáciu, 

 rozmiestňovať značkárov v miestach nebezpečnej imitácie, 

 pouţívať zápalné a dymové prostriedky bliţšie ako 50 m od osôb a ľahko 

 zápalných látok (materiálov), dymové prostriedky nepouţívať menej ako 200 

m od obydlia a komunikácií, 

 uskutočňovať cvičné výbuchy v obytných miestach a na vodných plochách, 

 zbierať nepouţité - nevybuchnuté imitačné prostriedky a demontovať ich, 

 vykonávať činnosť v zadymených priestoroch bez ochranných pomôcok a zaistenia 

inou osobou, 

 dotýkať sa vodičov elektrickej energie a vodivých kovových predmetov bez 

 preverenia ich odpojenia od elektrickej energie, 

 pohybovať sa v nebezpečných miestach, 

 vykonávať zemné práce bez súhlasu príslušných územných správnych orgánov, 

 rozkladať oheň v lesných porastoch a na miestach s moţnosťou vzniku poţiaru, 

 piť vodu z nepreverených vodných zdrojov. 

4. Na zaistenie bezpečnosti sa musia dodrţiavať tieto špecifické opatrenia 

 dodrţiavať stanovené bezpečnostné opatrenia pre činnosť v príslušnom objekte 

(mieste), 

 pri činnosti v rámci účelového cvičenia zabezpečiť jednotlivé miesta proti 

poškodeniu, 
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 zabrániť prípadnému narušeniu inţinierskych sietí a technologických zariadení 

výrobného procesu, 

 uskutočniť prieskum predpokladaných miest cvičenia, priestory činnosti označiť 

stanovenými značkami (tabuľkami), 

 nedovoliť prekročenie pobytu a práce v ochranných maskách a iných 

ochranných prostriedkoch. 

5. Pri činnosti v lesných priestoroch 

 uskutočniť prieskum a označiť nebezpečné a nepriechodné miesta,zaistiť dodrţiavanie 

všetkých protipoţiarnych opatrení, 

 zabezpečiť zdravotnícke opatrenia pri moţnom úraze, proti uštipnutiu hadom, otravám 

a pod. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú pouţívať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

Názov tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

1. Všeobecné 

poznatky 

Slovné- výklad, prednáška, rozhovor, 

diskusia 

Skupinové 

vyučovanie 

2.Atletika  Slovné, demonštračné, praktické, 

diagnostické 

Hromadné 

,skupinové, 

individuálne 

3.Športové hry Slovné,demonštračné,praktické,diagnostické, Hromadné, 

skupinové, 

individuálne 

    -volejbal Metóda hodnotenia herného výkonu   

    -basketbal Metóda riadenej hry, voľnej hry  

4.Gymnastika  Hromadné, 

skupinové, 

individuálne 

5.Kondičné 

a všestranne 

rozvíjajúce cvičenia 

 Hromadné, 

skupinové, 

individuálne 

      

6.Úpoly   

7.Plávanie   

8.Šport a pobyt 

v prírode 
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Učebné zdroje 

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

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

kniţnica, ... 

1. Všeobecné  DVD Odborná literatúra Internet 

Poznatky    Kniţnica 

2. Atletika Teória 

a didaktika 

atletiky 

DVD Granáty ,gule, 

pásmo 

Internet 

3. Športové hry     

- volejbal Volejbal- 

základy hry 

DVD Lopty, magnetické 

tabule 

Internet 

-basketbal Basketbal -

základy 

   

4. Gymnastika Základná 

gymnastika 

DVD Ţinenky, koza, 

hrazda 

Internet 

 Športová 

gymnastika 

   

5. Kondičné  

a všestranne 

rozvíjajúce 

cvičenia 

Kondičná 

gymnastika 

DVD Činky, posilňovacie 

stroje 

Internet , odborné 

časopisy 

6.Úpoly Úpoly 

v školskej 

TEV. 

DVD Ţinenky Internet 

7.Plávanie 

8.Šport a pobyt 

v prírode 

 

Plávanie DVD Nadľahčovacie  

prostriedky 

I

n

t

e

r

n

e

t 



ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Telesná a športová výchova  

 

1,5 hodiny týţdenne, spolu 49,5 vyučovacích 

hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Hygiena a bezpečnosť  

pri práci ,význam TSV 
2 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Hygiena, BOZP 

Teória a význam TSV 

1 

1 

Etická výchova 

Zdravoveda 

 Dodrţiavať 

zásady správania 

sa v telocvični a 

v prírode 

  Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

Testy VPV 
3  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Člnkový beh, 

vytrvalostný beh, skok 

z miesta, hod plnou 

loptou, zhyby-ch kľuky-

d, sed-ľah 

3 Etická výchova 

 

Absolvovať testy 

VPV 

Výkonnostné 

štandardy 
Praktické 

činnosť 

Výkon 

Atletika 
14  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Technika behu, atletická 

.abeceda 

Rozvoj vytrvalosti-

ch1500m,d-800m 

2 Etická výchova 

Matematika 

Zúčastniť sa aktívne 

hodín atletiky 

Meranie výkonov 
Praktická 

činnosť 

Výkon 
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Hod granátom 

Rozvoj beţeckej 

rýchlosti-100m,skok do 

diaľky 

Kontrola a hodnotenie 

12 
  

  

Športové hry- volejbal a 

basketbal 
18   

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Herné činnosti 

jednotlivca 

Herné kombinácie, hra - 

volejbal Herné činnosti 

jednotlivca 

Herné kombinácie, hra -

basketbal          

     11 

 

 

7 

 

 

 

Etická výchova 

Zdravoveda 

 

 

 

 Osvojiť si HČJ 

,základy hry 

 

 

 

 

 

Hodnotenie HCJ a 

herného  

Výkonu 

 

 

 

Praktická 

činnosť 

 

 

 

Herný prejav 

 

 

 

Gymnastika 

         

     

     4 

 

 

 

 

Osvojiť si základné 

.prvky z akrobacie, 

preskoky, hrazda 

 

Hodnotenie zostavy 

z akrobacie, 

preskokov, cvičení na 

hrazde 

Praktická 

činnosť 

 

Kvalita a 

obtiaţnosť 

cvikov 

Kotúle, stoje, premet 

bokom preskoky, 

cvičenia na hrazde, šplh a 

poradové cvičenia 

 

     4 

 

 

Etická výchova 

Zdravoveda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posilňovňa- chlapci 

   

4 

 

 

 

 

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
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Technika posilňovacích 

cvičení. 

  Rozvoj silových 

pohybových schopností. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Etická výchova 

Zdravoveda 

 

 

 

 

 

 

Osvojiť si základy 

techniky 

posilňovacích 

cvičení, poznatky o 

rozvoji silových 

pohybových 

schopností ,základy 

kruhového tréningu a 

osvojenie základnej 

terminológie 

 

Vstupná kontrola, 

záverečné hodnotenie 

výkonnosti a 

teoretické poznatky 

 

 

 

 

 

Praktická 

činnosť, 

vedomostný 

test 

 

 

 

 

Ústna 

odpoveď 

meranie 

výkonov 

 

 

 

 

Alternatíva pre dievčatá  

Aeróbna gymnastika- 

dievčatá 

(4) 

 

 

 

 

Ţiak má: 
 

 

Ţiak: 
 

 

 

 

 

   Nízky ,vysoký, step 

aerobik- základné 

cvičenia 

 

(4) 
 

Etická výchova 

Zdravoveda 

Osvojiť si základy 

techniky aeróbnych 

cvičení, rozvíjať 

kondičné a pohybové 

schopnosti 

Záverečné 

hodnotenie 

výkonnosti a 

teoretické poznatky 

 

Praktická 

činnosť, 

teoretické 

poznatky, 

rozhovor 

Kvalita a 

estetika 

cvikov, 

ústna 

odpoveď 

Úpoly 4 
 

 
Ţiak má: Ţiak: 

 
  

Prípravné úpolové hry 

Pretlaky, preťahy, 

úpolové odpory 

v rôznych polohách. 

Pády, drţania strehy,  

Úniky, chvaty, 

sebaobrana  

4 Etická výchova 

Fyzika 

 

Osvojiť si základy 

techniky úpolových 

cvičení, pádov, 

sebaobrany 

 

Záverečné 

hodnotenie 

výkonnosti a 

teoretické poznatky 

Praktická 

činnosť 

 

Kvalita 

cvikov 

 

 

Záverečné hodnotenie 

 

0,5 
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 ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Telesná a športová výchova  1,5 hodiny  týţdenne, spolu 49,5 vyučovacích 

hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Hygiena a bezpečnosť  

pri práci ,význam TSV 
2,5 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Hygiena, BOZP 

Teória a význam TSV 

1,5 

1 

Etická výchova  Dodrţiavať 

zásady správania 

sa v telocvični a 

v prírode 

 Dodrţiaval 

zásady správania 

sa v telocvični a v 

prírode 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

Testy VPV 
3  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Člnkový beh, 

vytrvalostný beh, skok 

z miesta, hod plnou 

loptou, zhyby-ch, výdrţ v 

zhybe-d, sed-ľah 

3 Etická výchova 
Absolvovať testy 

VPV 

Absolvoval 

výkonnostné 

štandardy 

Praktická 

činnosť 

Výkon 

Atletika 
14 

  

 

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
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Technika behu, atletická. 

abeceda 

Rozvoj vytrvalosti- 

vytrvalostný beh 

Hod granátom 

Rozvoj beţeckej 

rýchlosti-100m,skok do 

diaľky, výšky 

Kontrola a hodnotenie 

2 

 

 

12 

ETV, SJL, MAT 

 

Zúčastniť sa aktívne 

hodín atletiky 

,osvojiť si atletickú 

terminológiu, 

popísať základ. 

techniku atletických 

disciplín. 

Vedieť 

demonštrovať 

správnu techniku 

behu, hodu 

granátom ,skoku do 

diaľky, 

výšky 

 

Zúčastnil sa merania  

výkonov, osvojil si 

atletickú 

terminológiu, popísal 

základ. 

techniku atletických 

disciplín. 

Vie demonštrovať 

správnu 

techniku behu, 

hodu granátom, 

skoku 

do diaľky, výšky 

 

Praktická 

činnosť 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Výkon 

Ústna 

odpoveď 

Športové hry- volejbal,                

basketbal          

 

18 
 

 

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Herné činnosti 

jednotlivca, herné 

kombinácie, hra, volejbal 

 

    11 

 

 

 

ETV, SJL, MAT 

 

 

 Osvojiť si HČJ, 

základy hry, 

osvojiť si 

terminológiu, 

pravidlá volejbalu 

 

 

 

 

Absolvoval 

hodnotenie HCJ a 

herného  

výkonu a vedel sa 

aktívne zapojiť do 

hernej činnosti, 

osvojil si 

terminológiu, 

pravidlá 

volejbalu  

Praktická 

činnosť 

Ústne 

frontálne  

skúšanie 

 

Herný prejav 

Ústna 

odpoveď 
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Herné činnosti 

jednotlivca herné 

kombinácie, hra 

                -basketbal          

 

7 

 

 

 

 

 Osvojiť si HČJ, 

základy hry, 

osvojiť si 

terminológiu, 

pravidlá 

basketbalu 

 

 

 

Absolvoval 

hodnotenie HCJ a 

herného  

výkonu a vedel sa 

aktívne zapojiť do 

hernej činnosti, 

osvojil si 

terminológiu, 

pravidlá 

basketbalu 

Praktická 

činnosť 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Herný prejav 

Ústna 

odpoveď 

 

Gymnastika 

 

4 

 

 

 

 

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

 

 

 

 

 

Akrobacia, šplh, 

preskoky 

Poradové cvičenia 

         

  

 

 

     4 

 

ETV, SJL, MAT 

 

Osvojiť si zákl. 

prvky z akrobacie, 

preskoky ,osvojiť 

si gymnastické 

názvoslovie 

 

Zúčastnil sa  

hodnotenie zostavy 

z akrobacie, 

preskokov,  

osvojil si 

gymnastické 

názvoslovie 

 

Praktická 

činnosť 

 

 

Kvalita a 

obtiaţnosť 

cvikov 

 

Posilňovanie- chlapci 

 

4 
 

 
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
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Technika posilňovacích 

cvičení 

Rozvoj silových 

pohybových 

schopností 

 

 

 

4 

 

 

Odborné predmety 

 

 

Osvojiť si základy 

techniky 

posilňovacích 

cvičení, poznatky o 

rozvoji 

silových pohyb. 

schopností, 

základy kruhového 

tréningu, 

osvojenie základnej 

terminológie 

 

 

 

Osvojil si základy 

techniky 

posilňovacích 

cvičení, teoretické 

poznatky 

 

Praktická 

činnosť 

Vedomostný 

test 

 

 

 

Výkon 

Ústna 

odpoveď 

Aeróbna gymnastika- 

dievčatá 

4 
  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
 

 

 

 

 

 

Nízky vysoký, step 

aerobik- 

základné cvičenia 

 

 

 

4 

 Osvojiť si základy 

techniky 

aeróbnych cvičení, 

rozvíjať 

kondičné a pohybové 

schopnosti 

 

 

Osvojil  si základy 

techniky aeróbnych 

cvičení teoretické 

poznatky 

 

Praktická 

činnosť 

Ústne 

skúšanie 

Kvalita a 

estetika 

cvikov pri 

ich 

prevedení, 

ústna 

odpoveď 

 

 

Úpoly 

 

     4 
 

 

 

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
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Cvičenia na 

zdokonaľovanie a 

pouţívanie strehov 

Sebaobrana proti úderom,  

kopom 

Nácvik techniky chvatov 

 

 

 

      4 

 

 

 

 

 

Osvojiť si základy 

techniky 

úpolových cvičení, 

sebaobrany proti 

úderom, 

kopom 

 

 

Osvojil si základy 

techniky 

úpolových cvičení, 

sebaobrany proti 

úderom, 

kopom 

 

 

Praktická 

činnosť 

 

 

 

Kvalita 

cvikov 

pri ich 

prevedení 
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ROČNÍK: Tretí 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Telesná a športová výchova 1,5 hodiny  týţdenne, spolu 45 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá 

hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Hygiena a bezpečnosť  

pri práci ,význam TSV 
2 

 

 
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Hygiena, BOZP 

Teória a význam TSV 

1 

1 

Odborné predmety 

 

 Dodrţiavať 

zásady správania 

sa v telocvični a 

v prírode 

 Dodrţiaval 

zásady správania 

sa v telocvični a 

v prírode 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

Testy VPV 
3  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Člnkový beh 

,vytrvalostný beh ,skok 

z miesta, hod plnou 

loptou, zhyby-ch, výdrţ v 

zhybe-d, sed-ľah 

 Etická výchova 
Absolvovať testy 

VPV 

Absolvoval 

výkonnostné 

štandardy 

Praktická 

činnosť 

Výkon 

Atletika 
12 

 

 

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
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Technika behu, atletická 

abeceda 

Rozvoj vytrvalosti- 

vytrvalostný beh 

Vrh guľou, štafetový beh 

Rozvoj beţeckej 

rýchlosti-100m,skok do 

diaľky, výšky 

Kontrola a hodnotenie 

2 

 

 

10 

Odborné predmety 

ETV 

Zúčastniť sa aktívne 

hodín atletiky, 

osvojiť si atletickú 

terminológiu, 

popísať základ. 

techniku atletických 

disciplín. 

Vedieť 

demonštrovať 

správnu techniku 

behu, hodu 

granátom, skoku do 

diaľky, 

výšky 

 

Zúčastnil sa merania  

výkonov, osvojil si 

atletickú 

terminológiu, 

popísal základ. 

techniku atletických 

disciplín. 

Vie demonštrovať 

správnu 

techniku behu, 

hodu granátom, 

skoku 

do diaľky, výšky 

 

Praktická 

činnosť 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Výkon 

Ústna 

odpoveď 

Športové hry- volejbal, 

basketbal 
17 

 

 

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Herné činnosti 

jednotlivca, herné 

kombinácie, hra volejbal 

 

 

     10 

 

 

 

Odborné predmety 

ETV 

 

 Osvojiť si HČJ, 

základy hry, 

osvojiť si 

terminológiu, 

pravidlá volejbalu 

 

 

 

 

Absolvoval 

hodnotenie HCJ a 

herného  

výkonu a vedel sa 

aktívne zapojiť do 

hernej činnosti, 

osvojil si 

terminológiu, 

pravidlá volejbalu 

 

Praktická 

činnosť 

Ústne frontálne  

skúšanie 

 

Herný prejav 

Ústna 

odpoveď 
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Herné činnosti 

jednotlivca herné 

kombinácie, hra  

                -basketbal          

 

7 

 

 

 

 

 Osvojiť si HČJ, 

základy hry, 

osvojiť si 

terminológiu, 

pravidlá basketbalu 

 

 

 

 

Absolvoval 

hodnotenie HCJ a 

herného  

výkonu a vedel sa 

aktívne zapojiť do 

hernej činnosti, 

osvojil si 

terminológiu, 

pravidlá basketbalu 

 

Praktická 

činnosť 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Herný prejav 

Ústna 

odpoveď 

 

Gymnastika 

 

4 

 

 

 

 

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

 

 

 

 

 

Akrobacia, šplh, 

preskoky 

Poradové cvičenia 

         

  

 

 

     4 

 

Odborné predmety 

 

Osvojiť si základné 

prvky z akrobacie, 

preskoky, osvojiť 

si gymnastické 

názvoslovie 

 

Zúčastnil sa  

hodnotenie zostavy 

z akrobacie, 

preskokov,  

osvojil si 

gymnastické 

názvoslovie 

 

Praktická 

činnosť 

 

 

Kvalita a 

obtiaţnosť 

cvikov 

 

Posilňovanie 4 
  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
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Technika posilňovacích 

cvičení 

Rozvoj silových 

pohybových 

schopností 

 

 

4 

 

Odborné predmety 

 

 

Osvojiť si základy 

techniky 

posilňovacích 

cvičení ,poznatky o 

rozvoji 

silových 

pohybových 

schopností, 

základy kruhového 

tréningu, 

osvojenie základnej 

terminológie 

Osvojil si základy 

techniky 

posilňovacích 

cvičení, teoretické 

poznatky 

Praktická 

činnosť 

Vedomostný 

test 

 

 

Výkon 

Ústna 

odpoveď 

Úpoly      3               

 
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Cvičenia na 

zdokonaľovanie a 

pouţívanie strehov. 

Sebaobrana proti úderom, 

kopom 

Nácvik techniky chvatov 

3 
Odborné predmety 

 

Osvojiť si základy 

techniky 

úpolových cvičení, 

sebaobrany proti 

úderom, 

kopom 

 Osvojil si základy 

techniky 

úpolových cvičení, 

sebaobrany proti 

úderom, 

kopom 

Praktická 

činnosť 

 

Kvalita 

cvikov 

pri ich 

prevedení 

Všeobecné pokyny hodnotenia 
Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedené v tomto ŠkVP. Na hodnotenie telesného rozvoja, 

telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti sa odporúča pouţívať batérie somatometrických a motorických testov. Na hodnotenie zvládnutia 

obsahu učebných programov pouţíva pomocné posudzovacie škály, vyuţíva testy špeciálnej pohybovej výkonnosti a pridrţiava sa štandardov. . 

Súhrnné hodnotenie ţiaka je vyjadrené na vysvedčení. Ide o také súhrnné hodnotenie, aké sa na danej škole pouţíva aj v iných vyučovacích 

predmetoch. Odporúča sa však priebeţne počas vyučovania vyuţívať najmä slovné hodnotenie, pretoţe umoţňuje presnejšie vyjadriť klady a 

nedostatky ţiakov a pre mnohých, a to osobitne pre dievčatá, je dôleţitým a často aj silnejším motivačným činiteľom.
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 Učebné osnovy odborných predmetov 

 

Názov predmetu Aplikovaná informatika 

Časový rozsah výučby 1hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru  3473 H 08 Polygraf - knihár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu   

 
Predmet aplikovaná informatika v odbore pripravuje ţiakov k tomu, aby boli schopní účelne a 

účinne vyuţívať výpočtovú techniku tak pri svojej práci v budúcom zamestnaní, ako aj pri 

vyučovaní odborných voliteľných predmetov. Výučba je zameraná na osvojenie si potrebných 

vedomostí a zručností len z uţívateľského hľadiska. 

Cieľom predmetu je naučiť ţiakov vyuţívať štandardné a aplikačné programové vybavenie 

počítača a poskytnúť im základ umoţňujúci vyuţívanie osobného počítača v ďalšom štúdiu, 

ako aj v praxi, a na základe ďalšieho vzdelávania zvládnutie aj zloţitejších aplikačných 

programov typických pre profesionálne uplatnenie sa absolventov školy. 

Ţiaci: 

vedia obsluhovať počítač a prídavné zariadenia (tlačiareň.) 

vedia  samostatne   pracovať  so   štandardným   a aplikačným  programovým  vybavením  

beţne pouţívaným   v počítačoch,   majú  najmä  zručnosti   v ovládaní  a vyuţívaní  

textového  editoru, grafického programu, tabuľkového   kalkulátoru   a aplikačných   

programov   vyuţívaných   v odbore   podľa   zvoleného odborného bloku 

vedia pracovať s internetom, vyhľadávať a získavať informácie, pouţívať elektronickú poštu. 

Z hľadiska zásadných zručností predmet rozvíja predovšetkým zručnosti vyuţívať informačné 

technológie. Ţiaci si zdokonalia schopnosť evidovať, systematicky triediť, zaraďovať, 

uchovávať, vyhľadávať a spracovať informácie, ktoré získali na hodinách povinného 

všeobecnovzdelávacieho predmetu informatika.  

Výučba sa uskutočňuje v odbornej učebni vybavenej osobnými počítačmi napojenými na 

Internet. Osnovu výkladu učiteľ koordinuje s technickým vybavením učebne, potrebami 

študovaného odboru a odborného bloku a s aktuálnymi záujmami ţiakov. Vybavenie učebne 

je také, aby bola moţnosť samostatnej práce najviac dvoch ţiakov na počítači. 

Učiteľ aplikovanej informatiky v odbore bude úzko spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi 

odborných predmetov, najmä pri oboznamovaní ţiakov s aplikačnými programami 

pouţívanými v praxi. 

Poradie tematických celkov nie je záväzné a počty hodín pri jednotlivých tematických 

celkoch sú odporúčané. Môţu sa presúvať v rámci ročníka, ale tak, aby sa nenarušila 

nadväznosť obsahu. Predmet sa zaraďuje do výučby v  2. ročníku (33hodín).. 

 

 

 

ŠkVP2013-14/ŠKVP_2013/Informatika/API-3r.doc
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Ciele vyučovacieho predmetu 

Poslaním vyučovania predmetu aplikovaná informatika v stredných odborných školách je 

naučiť ţiakov základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú 

kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s 

rešpektovaním právnych a etických zásad pouţívania informačných technológií a produktov. 

Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a 

aplikovaním informačných technológií (IT) vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a 

riadení školy. 

Cieľom vyučovania predmetu aplikovaná informatika  je sprístupniť základné pojmy a 

techniky pouţívané pri práci s údajmi a v pochopení toku informácií v počítačových 

systémoch. Podobne ako matematika aj všeobecnovzdelávací predmet informatika v spojení s 

informačnými technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety. Oblasť 

informatiky zaznamenala mimoriadny rozvoj, preto v aplikovaná predmete informatika je 

potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré 

prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu 

informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty. 

 

Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby ţiaci 

 

sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním, 

uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním, t.j. s manipuláciami s údajmi; 

sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač, 

prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém); 

pochopili, ţe aplikácie sú programy, ktoré umoţňujú riešiť určité triedy úloh a problémov; 

chápali aplikáciu ako súbor úzko súvisiacich algoritmov na spracovanie údajov 

(realizovaných v niektorom konkrétnom systéme), oboznámili sa s hlavnými triedami úloh a 

problémov, ktoré sa riešia prostriedkami informačných technológií; 

si rozvíjali svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine pri 

riešení problému, zostaviť plán práce, špecifikovať podproblémy, distribuovať ich v skupine, 

vysvetliť problém ďalšiemu ţiakovi, riešiť podproblémy, zhromaţdiť výsledky, zostaviť ich 

do celkového riešenia, verejne so skupinou o ňom referovať); 

nadobudli schopnosti potrebné pre prácu podľa zamerania svojho odboru riešením 

aplikovaných úloh (sformulovať problém, získať informácie z primeraných zdrojov, 

hľadať riešenie a príčinné súvislosti, sformulovať písomne a ústne názor, diskutovať o 

ňom, robiť závery) a rozvíjali si logické myslenie; 

si rozvíjali svoju osobnosť a tvorivosť (vedieť si zvoliť médium na vyjadrenie svojich 

myšlienok, názorov a pocitov); 

sa naučili rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, 

systémov a aplikácií (aby chápali, ţe informácie, údaje a programy sú produkty intelektuálnej 

práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické a právne aspekty 

informatiky. 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete aplikovaná informatika vyuţívame pre utváranie a rozvíjanie 

nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré ţiakom 

umoţňujú: 

Spôsobilosti využívať informačné technológie v odbornej príprave 
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získavať informácie v priebehu ich vzdelávania vyuţívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

zhromaţďovať, triediť, posudzovať a vyuţívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 

daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, 

aby kaţdý kaţdému 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 druţnej 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 vyuţívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, 

experimentovanie, matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod.), vyjadriť alebo 

formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, hľadať, navrhovať 

alebo pouţívať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 

daného problému, pokiaľ doteraz pouţívané metódy, informácie a prostriedky neviedli 

k cieľu, posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti 

alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 

problému, korigovať nesprávne riešenia problému, pouţívať osvojené metódy riešenia 

problémov aj v iných oblastiach vzdelávania ţiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto 

oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

získavať informácie v priebehu ich vzdelávania vyuţívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, zhromaţďovať, triediť, posudzovať a vyuţívať 

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 ich vzdelávania vyuţívaním 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 

ţivotné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú pouţívať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Hygiena a bezpečnosť  

Pri práci 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca ţiakov 

 

Základné informácie o PC Informačnoreceptívna -  Frontálna výučba 
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výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna a 

individuálna práca ţiakov 

 

Operačný systém 

WINDOWS 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca ţiakov 

 

Práca v sieti internet Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca ţiakov 

 

Uţívateľský softvér PC Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca ţiakov 

 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

kniţnica, ... 

Hygiena 

a bezpečnosť  

Pri práci 

    

Základné 

informácie o PC 

Ing. Milan Britvík 

Hardvér, WindowsXO, 

Internet, Word 2003, 

Excel 2003, 

PROFEKO2005 

 

 

 

Počítače, 

dataprojektor 

Časti 

počítača, 

obrazy 

výpočtovej 

techniky 

 

Operačný systém 

WINDOWS 

Práca v sieti 

internet 

Uţívateľský 

softvér PC 
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ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Aplikovaná informatika  1 hodiny týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Hygiena a bezpečnosť  

Pri práci  
1 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Zásady pri práci 

s výpočtovou technikou 

v učebni, organizačné 

pokyny 

1   Dodrţiavať zásady 

správania sa v učebni 

informatiky 

  
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Základné informácie o 

PC 
2  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Hardvér počítača 

 Softvér počítača 

2 

2 

 
 Poznať základnú 

terminológiu 

 Charakterizovať HW a 

SW 

 Uviedol 

a charakterizoval časti 

počítača 

 Uviedol a rozdelil 

softvér počítača 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

Operačný systém 

WINDOWS 
4  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Základy práce s OS,  

uţívateľské nastavenie 

2  
 Urobiť základné 

nastavenie PC 

 Nastavil PC 
Práca na PC Práca na PC 

 Práca s priečinkami a 

súbormi 

2 
 Urobiť základné 

operácie s priečinkami 

a súbormi 

 Vytvoril štruktúru 

priečinkov, uloţil súbor 
Práca na PC Práca na PC 

Práca v sieti internet 
10  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
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 Internet – história 

a základné sluţby  

 

6 
 

Všeobecnovzdelávacie 

a odborné predmety 

 Potrebné informácie na 

samoštúdium 

predmetov 

 Vyhľadávanie 

podkladov pre úlohy a 

projekty 

 Vytvoriť  vlastnú e-

mailovú schránku 

 Vedieť zásady 

komunikácie cez 

internet 

 Vyuţiť všetky 

moţnosti nastavenia 

schránky 

 Dodrţiavať etické 

poţiadavky na 

komunikáciu 

 

 Vytvoril si vlastnú e-

mailovú schránku 

 Nastavil si prostredie 

schránky 

 Odoslal e-mail s 

prílohami 

 Neporušil etické zásady 

pri komunikácii 

 

Práca na PC  Práca na PC  

 Vyhľadávanie 

a ukladanie informácií 

z internetu 

 

4  Vedieť pouţívať 

vyhľadávacie servery 

 Nájsť na internete 

konkrétne informácie 

 

 Pouţil správne 

vyhľadávací server 

 Našiel konkrétnu 

informáciu 

 

Práca na PC  Práca na PC  

Uţívateľský softvér PC 
16  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

 Grafický program 

SKICÁR 

 

4 
 

Všeobecnovzdelávacie 

a odborné predmety 

 Úprava textu 

 

 

 

 Vedieť nakresliť 

jednoduchý obrázok 

 Vedieť upraviť 

existujúci obrázok 

 Pouţiť výrez obrázoku 

 

 Nakreslil obrázok 

podľa predlohy 

 Upravil existujúci 

obrázok (fotografiu) 

 Pouţil len potrebnú 

časť obrázku 

 

Práca na PC  Práca na PC  

 Textový procesor 

WORD 

 

 

 

 

 

6  

Všeobecnovzdelávacie 

a odborné predmety 

 Úprava napísaného textu 

textu 

 

 

 

 Vedieť formátovať text 

(veľkosť, typ, štýl, 

farba, odsek, odráţky,) 

 Vedieť pracovať 

s blokmi (kopírovať, 

presúvať, 

formátovať...) 

 Vedieť opraviť chyby v 

texte 

 

 Naformátoval naoísaný 

text 

 Označil blok textu 

a pracoval s ním 

 Opravil chyby v texte 

 

 

 

Práca na PC  Práca na PC  
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 Program na 

tvorbu prezentácií 

PowerPoint 

 

 

 

6 
 

Odborné predmety 

 

 Tvorba, úprava 

prezentácií 

 

 Vedieť vytvoriť 

jednoduchú prezentáciu 

 Vedieť vloţiť animácie 

a efekty 

 

 

 Vie vytvoriť 

jednoduchú prezentáciu 

 Vie vloţiť animácie a 

efekty 

 

Práca na PC Práca na PC 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súbornú úlohu na overenie komplexných 

vedomostí a zručností ţiakov. Úlohy nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá 

hodnotenia musia byť súčasťou úlohy. Ţiaci budú s nimi oboznámení aţ po absolvovaní úlohy. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Ţiak má 

moţnosť úlohu opakovať, ak bol v prvej úlohe neúspešný. Termín opakovania úlohy sa dohodne medzi skúšajúcim a ţiakom.  
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Názov predmetu Ekonomika 

Časový rozsah výučby 2,0,0 hodiny týţdenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 3473 H 08 Polygraf - knihár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

 

Cieľom obsahového štandardu je získať základné poznatky z makroekonomiky, ako aj 

odborné ekonomické vedomosti z oblasti terciárnej sféry národného hospodárstva. Žiak získa 

prehľad o základných ekonomických pojmoch, trhu a trhovom mechanizme, hospodárskom 

cykle, inflácii a nezamestnanosti. Osvojí si problematiku národného hospodárstva 

a medzinárodných ekonomických vzťahov. Nadobudne aj vedomosti o ochrane spotrebiteľa 

v zmysle platnej legislatívy. Získa vedomosti o kúpno-predajných vzťahoch a platobnom 

styku. Učivo zohľadňuje aj požiadavky podnikateľskej sféry, príslušného regiónu, trendy 

vývoja v danom odbore a aktualizáciu právnych predpisov. Ťažiskom vyučovania nebude len 

opis ekonomických javov a procesov, ale aj uvádzanie žiaka do problémových situácií a 

hľadanie optimálnych riešení. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Cieľom vyučovacieho premetu ekonomika v učebnom odbore 3473 H 08 polygraf - knihár  je 

poskytnúť ţiakom súbor základných ekonomických vedomostí, formovať a rozvíjať 

ekonomické myslenie, rozvíjať kompetencie vyuţiteľné v ďalšom vzdelávaní, odbornom 

výcviku a občianskom ţivote.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

Vo vyučovacom predmete ekonomika vyuţívame pre utvárania a rozvíjanie nasledujúcich 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré ţiakom umoţňujú: 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 

• vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 

• hľadať, navrhovať alebo pouţívať ďalšie metódy, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného  

  problému, 

• posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk porovnať aj rôzne riešenia daného problému, 

• korigovať nesprávne riešenia problémov, 
• pouţívať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania ţiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach 

aplikovateľné. 

 

Spôsobilosť vyuţívať informačné technológie 

 

• získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania vyuţívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

• zhromaţďovať, triediť, posudzovať a vyuţívať informácie, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému alebo si osvojiť nové poznatky. 

Stratégie vyučovania 

ŠkVP2013-14/ŠKVP_2013/Ekonomika/3473%20H%2008%20polygraf%20-%20knihár%20učebný.doc
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Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

 

 
Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Základné ekonomické pojmy Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – riešenie úloh 

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

Trh a trhový mechanizmus Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – riešenie úloh 

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

Národné hospodárstvo, 
zahraničný obchod 

Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – riešenie úloh 

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

Kúpno - predajné vzťahy 
a platobný styk 

Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna rozhovor 
Heuristická – riešenie úloh, 
rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a zákonmi 

 Ochrana spotrebiteľa Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – riešenie úloh, 
rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a zákonmi 
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Učebné zdroje 
 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Základné ekonomické 
pojmy 

Macáková M.: Podniková 
ekonomika SPN Bratislava 
2002 
Orbanová D., Melichová 
Ľ.: Podniková ekonomika 
SPN Bratislava 2007 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 

Schéma Internet 

Trh a trhový 
mechanizmus 

Jakubeková M.: 
Ekonomika 
pre študijné odbory 
výrobného a nevýrobného 
zamerania  
 SPN Bratislava 2004 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 

Schéma Internet 

Národné 
hospodárstvo, 
zahraničný obchod 

Šlosár R.: Podniková 
ekonomika 2. časť 

SPN Bratislava 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 

Schéma Internet 

Kúpno-predajné 
vzťahy a platobný styk 

Orbanová D., Melichová 
Ľ.: Podniková ekonomika 
1,2 
SPN Bratislava 2007 
Zákony: Obchodný, 
Občiansky  
 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 

Schéma 
Tlačivá 

Internet 

 Ochrana  spotrebiteľa Zákon o ochrane 
spotrebiteľa  

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 

Schéma 
Tlačivá 

Internet 

 



ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Ekonomika 2 hodiny týţdenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Základné 

ekonomické pojmy 
13  Ţiak má: 

 

Ţiak: 

 

  

Ekonómia a jej 

členenie 
4 Občianska náuka charakterizovať pojmy 

bez problémov   

charakterizoval pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

Potreby, statky, 

sluţby 
3 Občianska náuka 

rozlišovať 

a charakterizovať 

pojmy 

vedel vysvetliť 

a zaradiť potreby a 

statky 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Tovar, peniaze 2 Osobné financie 

vysvetliť význam 

peňazí 

uviesť príklady tovarov 

vysvetlil význam 

peňazí 

uviedol príklady 

tovarov 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Výroba, výrobné 

faktory 3 Odborný výcvik 
popísať výrobu 

charakterizovať VF 

bez problémov popísal 

výrobu 

charakterizoval VF 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Základné ekonomické 

problémy 
1 Odborný výcvik  vysvetliť pojmy vysvetlil pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 Trh a trhový 

mechanizmus 
12  Ţiak má: Ţiak:   

Trh, subjekty, formy, 

typy 
2 

Aplikovaná 

informatika 
charakterizovať trh charakterizoval trh Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 
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Dopyt, činitele, 

krivka 
4 

Aplikovaná 

informatika 

odborný výcvik 

vysvetliť dopyt 

a nakresliť krivku 

dopytu 

vysvetlil dopyt 

a nakreslil krivku 

dopytu 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Ponuka, činitele, 

krivka 4 
Informatika 

odborný výcvik 

vysvetliť dopyt 

a nakresliť krivku 

dopytu 

 

vysvetlil dopyt 

a nakreslil krivku 

dopytu 

 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

 

Rovnováha dopytu 

a ponuky, rovnováţna 

cena 

 

2 

Aplikovaná 

informatika 

odborný výcvik  

vysvetliť rovnováhu 

dopytu a ponuky 

a nakresliť graf 

rovnováhy 

vysvetlil rovnováhu 

dopytu a ponuky 

a nakreslil graf 

rovnováhy 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 

Hospodársky cyklus, 

nezamestnanosť, 

inflácia 

7  Ţiak má: 

 

Ţiak: 

 

  

Hospodársky cyklus, 

fázy, príčiny, 

dôsledky 
2 

Občianska náuka 

odborný výcvik 

 

popísať hospodársky 

cyklus a jeho fázy 

 

bez problémov popísal 

hospodársky cyklus 

a jeho fázy 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Nezamestnanosť, 

miera, druhy, príčiny 

a dôsledky 
3 

Aplikovaná 

informatika 

odborný výcvik 

vysvetliť 

nezamestnanosť 

vysvetlil 

nezamestnanosť 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Inflácia, miera, 

príčiny, dôsledky 2 

aplikovaná 

informatika 

osobné financie 

vysvetliť infláciu vysvetlil infláciu 
Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Národné 

hospodárstvo 8  Ţiak má: 

 

Ţiak: 
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Národné 

hospodárstvo, 

štruktúra a riadenie 
4 

Aplikovaná 

informatika 

výchova k podnikaniu 

charakterizovať 

národné hospodárstvo 

a popísať jeho štruktúru 

charakterizoval 

národné hospodárstvo 

a popísal jeho štruktúru 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test   

 

Základné 

makroekonomické 

ukazovatele 
4 

Aplikovaná 

informatika 

výchova k podnikaniu 

vysvetliť základné 

makroekonomické 

ukazovatele 

vysvetlil základné 

makroekonomické 

ukazovatele 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Kúpno-predajné 

vzťahy a platobný 

styk 
14  Ţiak má: 

 

Ţiak: 

 
  

Nákup a predaj 2 

Výchova k podnikaniu 

odborný výcvik 

rozlišovať základné 

pojmy spojené 

s nákupom a predajom 

rozlišoval základné 

pojmy spojené 

s nákupom a predajom 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Kúpna zmluva, obsah, 

náleţitosti 8 

Výchova k podnikaniu 

odborný výcvik 
definovať kúpnu 

zmluvu, vysvetliť jej 

obsah a jednotlivé 

náleţitosti 

definoval kúpnu 

zmluvu, dokáţe 

vysvetliť jej obsah 

a jednotlivé náleţitosti 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

Platobný styk a jeho 

formy 4 

Výchova k podnikaniu 
rozlíšiť a uviesť 

rozdiely medzi 

jednotlivými formami 

platobného styku 

dokázal rozlíšiť 

a uviesť rozdiely medzi 

jednotlivými formami 

platobného styku 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

Ochrana 

spotrebiteľa 12  Ţiak má: 

 

Ţiak: 

 

  

Legislatíva 

zabezpečenia ochrany 

spotrebiteľa 
1 Odborný výcvik  

sa má oboznámiť 

s legislatívou ochrany 

spotrebiteľa 

chápal obsah 

legislatívy 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 
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Práva spotrebiteľa, 

povinnosti 

predávajúceho 
3 Odborný výcvik 

poznať práva 

a spotrebiteľa 

a povinnosti 

predávajúceho 

poznal práva 

a spotrebiteľa 

a povinnosti 

predávajúceho 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Označenie výrobkov 

cenami 1 
Odborný výcvik  vedieť označovať 

výrobky cenami 

vedel označovať 

výrobky cenami 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Orgány verejnej 

správy 1 
Odborný výcvik poznať orgány verejnej 

správy 

poznal orgány verejnej 

správy 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Informácie pre 

spotrebiteľa 2 

Odborný výcvik  charakterizovať 

informácie pre 

spotrebiteľa 

charakterizoval 

informácie pre 

spotrebiteľa 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Poradenstvo 

a výchova 

spotrebiteľa 
2 

Odborný výcvik  
vedieť poradiť v oblasti 

výchovy spotrebiteľa 

vedel poradiť v oblasti 

výchovy spotrebiteľa 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Práca so zákonom 

o ochrane spotrebiteľa 2 

Odborný výcvik  vedieť sa orientovať 

v zákone o ochrane 

spotrebiteľa 

vedel sa orientovať 

v zákone o ochrane 

spotrebiteľa 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie 

komplexných vedomostí a zručností ţiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov 

v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Ţiaci budú s nimi oboznámení aţ po 

absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Ţiak má moţnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 

didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a ţiakom. Výsledky didaktického 

testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia ţiaka. 
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Názov predmetu Grafika tlačovín 

Časový rozsah výučby 2 -1- 1, spolu 129 vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý, druhý, tretí 

Kód a názov študijného odboru  3473 H 08 Polygraf - knihár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Tlačoviny sú súčasťou nášho kaţdodenného ţivota. Napriek tomu, ţe potlačený papier 

stále ostáva nositeľom informácií číslo jeden, nové informačné a komunikačné technológie 

priniesli s digitálnou technikou ďalšie nové moţnosti. Všetky však svojím obsahom slúţia 

k dorozumievaniu, k vzdelávaniu, k odovzdávaniu posolstiev medzi ľuďmi, svojím 

estetickým stvárnením uspokojujú a majú uspokojovať druhotné potreby človeka, potreby 

krásy a harmónie. Sú sprostredkovateľmi kultúry a umenia, vedy a techniky, a teda 

významným a nevyhnutným faktorom spoločenského bytia. Predmet grafický dizajn 

tlačových médií má preto svoje nezastupiteľné miesto v odbornej príprave polygrafov, ktorá 

smeruje k nadobudnutiu ucelenej odbornej kvalifikácie. 

Zmysel a obsah predmetu grafický dizajn tlačových médií je v 1. a 2. ročníku 

vo výtvarnej príprave. V prvých ročníkoch sa ţiaci naučia cez poznávanie výtvarných 

prostriedkov a materiálov, základných prvkov a zákonitostí kompozície upraviť výtvarné 

prvky v obrazovej kompozícii, abecede nevyhnutnej k pochopeniu zloţitej problematiky 

grafickej úpravy tlačových a digitálnych médií. V druhom ročníku pracujú ţiaci s písmom, 

poznávajú jeho základné znaky, získavajú k nemu vzťah, venujú sa jeho abstrahovaniu, 

štylizácii v značke, logotype. Zoznamujú sa so základnými technikami umeleckej grafiky a 

ich vyuţitím pri navrhovaní grafického dizajnu tlačových médií.  

Učivo vo vyšších ročníkoch nadväzuje na výtvarnú prípravu a spolu s aplikovaním 

vedomostí a zručností získaných v odborných predmetoch aplikovaná výpočtová technika, 

polygrafia, digitálne médiá, sieťové komunikačné systémy, spracovanie obrazu, textu, 

sekvencií, i v ostatných odborných predmetoch a v odbornom výcviku sa ţiaci v predmete 

oboznamujú s princípmi práce výtvarníka – upravovateľa tlačovín, i výtvarníka tvorcu 

digitálnych médií. Vedomosti a zručnosti získané pri práci so základnými výtvarnými 

prvkami a ich úprave v kompozícii učia sa aplikovať v kompozícii tlačových i digitálnych 

médií, naučia sa estetické pravidlá a zákonitosti grafickej úpravy tlačových i digitálnych 

médií, ako navrhnúť tlačovinu spĺňajúcu všetky základné funkcie dobre, esteticky, 

zrozumiteľne, efektívne upravených informačných a komunikačných médií. Predmet rozvíja 

schopnosť samostatne a tvorivo zvládať náročné úlohy úpravy tlačovín, ţiaci sa naučia 

rozumieť reči výtvarníka – zadávateľa – grafika, aby potom spolu s ním mohli priaznivo 

ovplyvniť kvalitu sprostredkovania ich spoločného diela – či uţ je to kniha, noviny, časopisy, 

ostatné polygrafické výrobky alebo digitálne médiá.  

Výchovno-vzdelávacie ciele majú svoje ťaţisko v riešení estetickej problematiky 

grafickej úpravy tlačovín, vo vizualizácii tvorivých myšlienok a nápadov, v zachovávaní 

zásad komunikatívneho a estetického pôsobenia tlačovín, v dodrţiavaní zásad a pravidiel pri 

riešení úpravy a návrhov tlačovín a vo výchove ţiakov k samostatnej i tímovej a presnej a 

svedomitej práci. Cieľom predmetu je naučiť ţiakov orientovať sa aj v problematike 

digitálnych médií.  

Cieľové vedomosti: Prvky a štruktúry, zásady a zákonitosti kompozície, farby, vzťahy 

medzi nimi, miešanie farieb, písmo, druhy a zásady pouţívania typografického písma, zásady 

ŠkVP2013-14/ŠKVP_2013/Odborné%20predmety%20polygraf%20knihár/Grafika%20tlacovin.doc
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úpravy, navrhovania, vypracovania a realizácie jednotlivých druhov tlačových i digitálnych 

médií. 

Cieľové zručnosti: Základy práce s písacími a kresliacimi pomôckami, základy písania a 

kreslenia písma a spôsoby jeho vyuţitia, pouţívanie farieb, ich miešanie a skladba farieb, 

praktické zvládnutie rôznych spôsobov riešenia jednoduchých kompozícií línií, plôch, tvarov 

a farby a kombinácií obrazových prvkov a písma, praktické osvojenie princípov grafickej 

úpravy či uţ tlačových alebo digitálnych predlôh s poţadovaným komunikatívnym a 

estetickým pôsobením.  

Organizácia výučby: Je daná povahou vyučovacieho predmetu, pri ktorom prevaţujú 

praktické cvičenia, teoretické úvody spojené s ukáţkami grafického dizajnu finálnych 

produktov sa obmedzujú na najpotrebnejšiu mieru poukazujúc na obsah učiva v ostatných 

odborných predmetoch a na moţnosti a potrebu aplikovať všetky získané poznatky i 

zručnosti. Učiteľ priebeţne sleduje prácu ţiakov, jej čiastkové výsledky, kontroluje spätnú 

väzbu.  

Formy práce: Pri výučbe sa trieda delí na skupiny. Pri práci v škole ţiaci kreslia do 

zošitov, na výkresy, resp. papiere vhodného formátu, pracujú s počítačom. Vyučujúci prácu 

ţiakov opravuje, konzultuje so ţiakom, dbá na čistotu vyhotovenia, grafickú úpravu, 

rozvrhnutie, vyhotovenie detailov a postupne rozvíja schopnosť ţiaka k štylizovanému a 

estetickému prejavu. Spolu so ţiakom analyzuje aj funkčné pôsobenie jeho práce a návrhov. 

Učiteľ pri vyučovaní pouţíva vhodné pomôcky, modely a predlohy. Predvádza ţiakom vzory 

uţ vyhotovených graficky upravených tlačovín, webstránok, prezentácii na CD ROMe a 

publikácií. Predkladá ţiakom ukáţky v odbornej literatúre, publikáciách, Internete, 

časopisoch, dostupné CD-prezentácie, video. Ţiaci samostatne vyhľadávajú informácie a 

príklady realizácie v odbornej literatúre, v časopisoch a na webstránkach pomocou 

internetových prehliadačov. Výučba prebieha v odbornej učebni. Kaţdý ţiak má mať k 

dispozícii počítač a prístup k Internetu. 

V úsilí neustále vzbudzovať v ţiakoch záujem o umenie a v snahe rozvíjať ich estetické 

cítenie je neoddeliteľnou súčasťou osnov predmetu pravidelná návšteva výstav, práca 

s odbornou literatúrou, s časopismi, s internetom. 

Rámcový rozpis učiva predpokladá, ţe učiteľ v rámci PK tvorivo rozpracuje konkrétne ciele a 

obsah vo svojom tematickom pláne a to podľa podmienok školy, zamerania ţiakov moţností 

umiestnenia jej absolventov a v duchu rozvíjajúcej sa novej techniky a technológií. Trieda sa 

delí na skupiny podľa platných predpisov. 



ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Grafika tlačovín 2 hodiny týţdenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do predmetu 

Hygiena 

a bezpečnosť 

1 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Zásady pri práci 

s výpočtovou 

technikou v učebni, 

organizačné pokyny 

1 BOZP Dodrţiavať zásady 

správania sa v učebni 

informatiky 

 
  

Riešenie farebných 

plôch 
3  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Význam grafiky 

Grafické návrhy 

1 

 

KNS 
Vypracovať návrh 

rôznych tvarov 

Vypracoval návrh 

rôznych tvarov 
Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Úvod do programu 

Photoshop- nástroje     

Druhy umeleckých 

tlačovín                          

1 

 

1 

Naučiť sa pouţívať 

nástroje v Photoshope 

 

Vedieť aké sú druhy 

umel. tlačovín  

Naučil sa pouţívať 

nástroje vo Photoshope 

 

Vedel aké sú druhy 

umel. tlačovín 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Metódy 

návrhárskych prác 
36  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
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Osobné tlačoviny, 

návrh vizitky 

s vypracovaným 

logotypom, svatobné 

oznámenie, pozvánka, 

inzerát, výveska, 

vianočné a novoročné 

oznámenie – návrh, 

úprava, finálne 

vypracovanie 

14 Technológia  

 

 

Navrhnúť, upraviť 

a následne finalizovať 

jednotlivé tlačoviny 

podľa zadania. 

Práce sa odloţia 

a budú slúţiť na 

následnú digitalizáciu 

na PC. Vyradenie, 

montáţ tlačovín podľa 

formátov 

 

Postupne vypracuje   

jednotlivé druhy 

tlačovín a hotové si ic 

archivuje na následnú 

digitalizáciu. 

Hodnotenie 

vyprac. 

projektu 

Praktické 

hodnotenie 

Návrh plagátu 

s pouţitím fotografie, 

úprava, návrh 

prospektu a jeho 

grafická úprava 

14 
Nafotiť s digitálnym 

fotoaparátom zábery 

pre plagát, spracovať 

a vytlačiť, pouţiť pri 

tvorbe plagátu aj 

prospektu 

Nafotil zábery dig. 

Fotoapar. 

A vypracoval plagát 

s prospektom podľa 

zadania 

Hodnotenie 

vyprac. 

projektu 

Praktické 

hodnotenie 

Grafické 

komunikačné 

a orientačné systémy 

6  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Návrh a úprava loga 

učebných predmetov. 

 

6 
 

 
Vytvoriť konkrétne 

zadané logo učebného 

predmetu. 

 

Vypracoval logo 

učebného predmetu vo 

farbe a perovke 

 

Hodnotenie 

vyprac. 

projektu 

Praktické 

hodnotenie 

Grafická úprava 

periodickej tlače na 

PC 

20  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
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Vypracovanie 

archivovaných tlačovín 

na PC, návrh vlastnej 

periodiky podľa 

zadania  rozsahu 

štyroch strán s obálkou 

Samostatné 

spracovanie 

dokumentu v programe 

InDesign 

 

14 

 

 

 

 

     6 

Technológia  

 

Vyradenie, montáţ 

viacstránkových tlačovín 

 

Výpočtová technika, 

prax 

 

Práca v grafických 

programoch, ukladanie 

a záloha súborov 

 

Zvládnuť 

problematiku 

digitálizácie svojich 

návrhov tlačovín 

s finálnym 

vypracovaním 

viacstranovej tlačoviny 

na PC. 

Zdigitalizované, 

uloţené súbory 

tlačovín. 

Hodnotenie 

vyprac. 

projektu  

Praktické 

hodnotenie  
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ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Grafika tlačovín 1 hodiny týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do predmetu 

Hygiena 

a bezpečnosť 

1 

 

OBP 

 

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Zásady pri práci 

s výpočtovou 

technikou v učebni, 

organizačné pokyny 

1  Dodrţiavať zásady 

správania sa v učebni 

informatiky 

Dodrţal zásady 

správania sa v učebni 

informatiky 

  

Základná grafická 

Úprava tlačovín 
3  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Návrh jednoduchej 

tlačoviny 

1 

 

 

SAB 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

Vypracovať návrh 

jednoduchej tlačoviny 

Vypracoval návrh 

jednoduchej tlačoviny 
Praktické 

frontálne 

skúšanie 

Praktická 

odpoveď  

Úvod do programu 

InDesign- nástroje     

Druhy jednoduchých 

tlačovín                          

1 

 

1 

Naučiť sa pouţívať 

nástroje v InDesigne 

 

Vedieť aké sú druhy 

jedn. tlačovín  

Naučil sa pouţívať 

nástroje v InDesigne 

 

Vedel aké sú druhy 

jedn. tlačovín 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Metódy 

návrhárskych prác 
18  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
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Osobné tlačoviny, 

návrh vizitky 

s vypracovaným 

logotypom, svadobné 

oznámenie, pozvánka, 

inzerát, výveska, 

vianočné a novoročné 

oznámenie – návrh, 

úprava, finálne 

vypracovanie 

     10 
REB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REB 

 

 

Navrhnúť, upraviť 

a následne finalizovať 

jednotlivé tlačoviny 

podľa zadania. 

Práce sa odloţia 

a budú slúţiť na 

následnú digitalizáciu 

na PC 

Postupne vypracuje   

jednotlivé druhy 

tlačovín a hotové si ich 

archivuje na následnú 

digitalizáciu. 

Hodnotenie 

vyprac. 

projektu 

Praktické 

hodnotenie 

Návrh plagátu 

s pouţitím fotografie, 

úprava, návrh 

prospektu a jeho 

grafická úprava 

8 
Nafotiť s digitálnym 

fotoaparátom zábery 

pre plagát, spracovať 

a vytlačiť, pouţiť pri 

tvorbe plagátu aj 

prospektu 

Nafotil zábery dig. 

Fotoapar. 

A vypracoval plagát 

s prospektom podľa 

zadania 

Hodnotenie 

vyprac. 

projektu 

Praktické 

hodnotenie 

Grafické 

komunikačné 

a orientačné systémy 

4  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Návrh a úprava loga 

učebných predmetov. 

 

4 
 

GTL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoriť konkrétne 

zadané logo učebného 

predmetu. 

 

Vypracoval logo 

učebného predmetu vo 

farbe a perovke 

 

Hodnotenie 

vyprac. 

projektu 

Praktické 

hodnotenie 

Grafická úprava 

periodickej tlače na 
7  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 
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PC 

Vypracovanie 

archivovaných tlačovín 

na PC, návrh vlastnej 

periodiky podľa 

zadania  rozsahu 

štyroch strán s obálkou 

Samostatné 

spracovanie 

dokumentu v programe 

InDesign 

 

5 

 

 

 

 

     2 

 

 

REB 

 

 

 

 

REB 

Zvládnuť problematiku 

digitálizácie svojich 

návrhov tlačovín 

s finálnym 

vypracovaním 

viacstranovej tlačoviny 

na PC. 

Vyradenie, montáţ 

viacstránkových 

tlačovín 

Práca v grafických 

programoch, ukladanie 

a záloha súborov 

 

Zvládol digitalizované, 

uloţené súbory 

tlačovín. 

Hodnotenie 

vyprac. 

projektu  

Praktické 

hodnotenie  
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ROČNÍK: Tretí 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Grafika tlačovín 1 hodina týţdenne, spolu 30 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do 

problematiky 

Hygiena 

a bezpečnosť 

1 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Zásady pri práci 

s výpočtovou 

technikou v učebni, 

organizačné pokyny 

1  

OBP 

 

Dodrţiavať zásady 

správania sa v učebni 

informatiky 

Dodrţal zásady 

správania sa v učebni 

informatiky 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Návrh loga 
3  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Nakresliť vlastné logo 1 
 

PGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakresliť vlastné logo Nakreslil vlastné logo 
Praktické 

frontálne 

skúšanie 

Praktická 

odpoveď  

Návrh vlastného loga v 

PC     

 

Úprava loga vo farbe v 

PC                          

1 

 

 

1 

Vypracovať návrh 

logotypu 

 

 

Upraviť logo a dať do 

farby  

Vypracoval návrh 

logotypu 

 

 

Vytvorí logo 

v perovke a farbe 

Hodnotenie 

vyprac. 

projektu 

Praktické 

hodnotenie 
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Metódy návrhárskych 

prác 
20  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Osobné tlačoviny, 

návrh vizitky 

s vypracovaným 

logotypom, svadobné 

oznámenie, pozvánka, 

inzerát, výveska, 

vianočné a novoročné 

oznámenie  

10 
 

 

KNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGM 

Navrhnúť, upraviť 

a následne finalizovať 

jednotlivé tlačoviny 

podľa zadania. 

Práce sa odloţia a budú 

slúţiť na následnú 

digitalizáciu na PC 

Postupne vypracuje   

jednotlivé druhy 

tlačovín a hotové si ich 

archivuje na následnú 

digitalizáciu. 

Hodnotenie 

vyprac. 

projektu 

Praktické 

hodnotenie 

Návrh plagátu 

s pouţitím fotografie, 

úprava, návrh 

prospektu a jeho 

grafická úprava 

10 
Nafotiť s digitálnym 

fotoaparátom zábery 

pre plagát, spracovať 

a vytlačiť, pouţiť pri 

tvorbe plagátu aj 

prospektu 

 

Nafotil zábery dig. 

Fotoapar. A vypracoval 

plagát s prospektom 

podľa zadania 

Hodnotenie 

vyprac. 

projektu 

Praktické 

hodnotenie 

Grafické 

komunikačné 

a orientačné systémy 

6  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Návrh a úprava  letáku 

v A 5 formáte 

 

6 
 

 

PGV 

 

 

 

 

 

 

Vytvoriť konkrétne 

zadaný leták 

 

Vypracoval konkrétne 

zadaný leták 

Hodnotenie 

vyprac. 

projektu 

Praktické 

hodnotenie 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností ţiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických 

celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Ţiaci budú s nimi oboznámení aţ po absolvovaní didaktického testu. 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Ţiak má moţnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín 

opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a ţiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho 

hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia ţiaka.  



 

 

 

Názov predmetu Knihárske spracovanie 

Časový rozsah výučby 2 -2- 2,5, spolu 207 vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý, druhý, tretí 

Kód a názov študijného odboru  3473 H 08 Polygraf - knihár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah  odborného predmetu knihárske spracovanie v učebnom odbore  3473 H 08 polygraf - 

knihár je štruktúrovaný do tematických celkov. 

 Cieľom vzdelávacej oblasti knihárske spracovanie je poskytnúť ţiakom základné odborné 

poznatky o technologických pojmoch, poznatkov z oblasti materiálov, strojov, zariadení, 

náradia, pomôcok, pracovných, výrobných, technologických, a organizačných postupov pri 

práci v knihárňach, a naučiť ich praktickej realizácii v odbore. 

V 1. ročníku sú celky zamerané na osvojenie základov technológie dokončovacieho 

spracovania kníh, jednoduchých knihárskych výrobkov, mäkkých väzieb. 

V 2. ročníku sú celky zamerané na osvojenie základov technológie dokončovacieho 

spracovania väzieb s kombinovaným povrchom, na osvojenie základov technológie 

dokončovacieho spracovania väzieb s nekombinovaným povrchom, väzieb z plastov, a 

technológie dokončovacieho spracovania špeciálnych výrobkov 

V 3. ročníku sú celky zamerane na osvojenie základov technológie dokončovacieho 

spracovania špeciálnych knihárskych väzieb a kalendárov, zošľachťovaniu povrchu tlačovín, 

zdobiacim technikám, vývoju modernizácie dokončovacej výroby, výpočtom materiálov 

a manipulácii s materiálom. 

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odborným výcvikom, s 

predmetmi  grafika tlačovín, polygrafia, polygrafická výroba, polygrafické materiály a 

polygrafické výrobky. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania technológií majú podporovať cieľavedomosť, 

samostatnosť, zodpovednosť a majú vytvárať zdravé profesijné sebavedomie. 

Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých ţiak ako aktívny subjekt v procese 

výučby má moţnosť spolurozhodovať a spolupracovať.  Učiteľ je povinný ţiaka motivovať, 

povzbudzovať a viesť ţiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale 

aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. Pri výučbe pouţívame formu 

výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami.  

Stimulovať poznávacie činnosti ţiaka predpokladá uplatňovať vo výučbe predmetu knihárske 

spracovanie proporcionálne zastúpenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné 

a vzdelávacie stratégie napomôţu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií ţiaka. 

V tomto predmete budeme vyuţívať aj informačné technológie,  budeme riešiť problémové 

úlohy v jednotlivých tematických celkoch, ktoré umoţňujú spájať a vyuţívať poznatky 

v rámci medzipredmetových vzťahoch. K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom 

procese predmetu ekonomika patrí aj vyuţitie počítačov a internetu. 

Hodnotenie ţiakov bude zaloţené na kritériách hodnotenia v kaţdom vzdelávacom výstupe. 

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 

Pouţijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v beţnej triede. Ţiaci absolvujú rôzne exkurzie v tlačiarňach 

a knihárskych prevádzkach. 
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Ciele vyučovacieho predmetu 
Cieľom vyučovacieho premetu knihárske spracovanie v učebnom odbore 3473 H 08 polygraf 

- knihár je poskytnúť ţiakom súbor základných odborných vedomostí, rozvíjať kompetencie 

vyuţiteľné v ďalšom vzdelávaní a občianskom ţivote.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
Vo vyučovacom predmete knihárske spracovanie vyuţívame pre utvárania a rozvíjanie 

nasledujúcich kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré ţiakom umoţňujú: 

Schopnosti riešiť problémy 

• vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní, 

• hľadať, navrhovať alebo pouţívať ďalšie metódy, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 

problému, 

• posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk porovnať aj rôzne riešenia daného problému, 

• korigovať nesprávne riešenia problémov, 

• pouţívať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania ţiakov, 

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 

Spôsobilosť vyuţívať informačné technológie 

• získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania vyuţívaním všetkých metód  

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

• zhromaţďovať, triediť, posudzovať a vyuţívať informácie, ktoré by mohli prispieť  

k riešeniu daného problému alebo si osvojiť nové poznatky. 

 

 

 

 

Stratégie vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú pouţívať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do predmetu   

Základne knihárske pojmy Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Základne knihárske 

operácie, stroje 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Jednoduché knihárske 

výrobky 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Zhotovenie mäkkých väzieb Informačnoreceptívna – 

výklad 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 
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Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Špeciálne výrobky Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Špeciálne knihárske väzby 

a kalendáre 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Zošľachťovanie povrchu 

tlačovín 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Zdobiace techniky Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Vývoj a modernizácia 

dokončovacej výroby 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Výpočet spotreby materiálu Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Manipulácia z materiálom Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 
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Učebné zdroje 

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

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 
(Internet, 

kniţnica, ... 

Úvod do predmetu Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

 Tabuľa  

 PC 

 Tlačiva 

 Schéma 

 Internet 

Základne 

knihárske pojmy 

Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

Základne 

knihárske 

operácie, stroje 

Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

Jednoduché 

knihárske výrobky 

Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství  

Šalda – Výroba kníh 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

Zhotovenie 

mäkkých väzieb 

Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

Úvod do predmetu Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

Špeciálne výrobky Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

Špeciálne 

knihárske väzby 

a kalendáre 

Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

Zošľachťovanie 

povrchu tlačovín 

Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

Zdobiace techniky Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

Farba a jej pouţitie 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

Vývoj 

a modernizácia 

dokončovacej 

Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 
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výroby Polygrafické minimum 

Výpočet spotreby 

materiálu 

Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

Manipulácia 

s materiálom 

Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

 

Systém hodnotenia a klasifikácie ţiakov 

PREDMET: Knihárske spracovanie 

Všeobecné zásady a princípy hodnotenia v predmete 
 

Spôsob overenia 

vedomostí, 

zručností 

a kľúčových 

kompetencií 

Forma 

preskúšania 

Časový rozsah Spôsob 

hodnotenia 

Druh a 

frekvencia 

hodnotenia 

v jednom 

polroku 
     

1. 

Tematická písomná 

práca 

Písomná práca 

z učiva celého 

tematického celku  

20 - 30 min Stupnica určená 

v percentách 

100% - 90% 

80% - 65%  

64% - 50% 

49% - 30% 

29% - 0% 

Hodnotené 

známkou podľa 

stupnice 

2. 

Priebeţná malá 

písomná práca alebo 

test 

Písomná práca alebo 

test  na overenie 

základných 

vedomostí a 

zručností 

do 15 minút Stupnica určená 

v percentách 

100% - 90% 

80% - 65%  

64% - 50% 

49% - 30% 

29% - 0% 

Aspoň jedna 

známka 

 

3. 

Ústne  alebo písomné 

skúšanie 

Ústna  alebo písomná 

forma odpovede 

5 – 15 minút podľa 

náročnosti úlohy 

Slovné 

hodnotenie, 

sebahodnotenie, 

rovesnícke 

hodnoenie 

Hodnotenie 

známkou 

Aspoň jedna 

známka 

4.  

Projekt (vo 

vybraných ročníkoch) 

Spracovanie 

učiva   alebo jeho 

aplikácie do praxe  

zvolenou formou  

domáca práca podľa 

potreby 

Slovné 

hodnotenie, 

sebahodnotenie, 

vzájomné 

hodnotenie, 

bodovanie 

 

 

obsah, forma, 

prezentácia, 

originalita 

5. Aktivita Čiastkové aktivity na 

hodine  

--------------------- Symbol Premietnutie 

symbolov do 

známky  

 

 

 



 

 

ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Knihárske spracovanie 2 hodiny týţdenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 Úvod do predmetu 
5 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Znamenie s históriou 

kniţnej väzby 

2 Odborný výcvik Popísať -históriu 

kniţnej väzby 

 

Popísal -históriu 

kniţnej väzby 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

Dôvody vzniku 

nových zoznamov 

2 Odborný výcvik Charakterizovať 

dôvody vzniku nových 

zoznamov 

Charakterizoval 

dôvody vzniku nových 

zoznamov 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Tvary prvých kníh 

a ich vývoj aţ po 

súčasnosť 

1 Odborný výcvik Popísať 

Tvary prvých kníh 

a ich vývoj aţ po 

súčasnosť 

Popísal 

Tvary prvých kníh 

a ich vývoj aţ po 

súčasnosť 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Základne knihárske 

pojmy 
15  

 

 

 

 

  

  Rozdelenie knihární 3 Odborný výcvik 

 

 

Odborný výcvik 

Odborný výcvik 

Popísať  

rozdelenie knihární 

Popísal  

rozdelenie knihární 
Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

Ústna 

odpoveď 

 

Kniha a jej hlavne 

časti 

4 
Popísať knihu a jej 

hlavne časti 

Popísal knihu a jej 

hlavne časti 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 
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Vybavenie kniharni 4 Odborný výcvik 
Charakterizovať 

vybavenie knihární  

Charakterizoval 

vybavenie knihární  
Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Knihárske pomôcky a 

náradie 

4 Charakterizovať 

knihárske pomôcky a 

náradie 

 

 

Charakterizoval 

knihárske pomôcky a 

náradie 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

Základne knihárske 

operácie, stroje 
10  

 

 

 

 

  

Bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci 

2    Stroje a zariadenia 

 

 

 

  Odborný výcvik 

 

  Odborný výcvik 

 

  Odborný výcvik 

 

  Odborný výcvik 

   

   Charakterizovať 

       -bezpečnosť 

a ochrana     

       zdravia pri prací 

 

 

      Charakterizoval 

       -bezpečnosť 

a ochrana     

       zdravia pri prací 

        

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Skladanie, ryhovanie, 

perforovanie 

2 
Popísať skladanie, 

ryhovanie, 

perforovanie 

Popísal skladanie, 

ryhovanie, 

perforovanie 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Balenie, páskovanie 2 
Popísať balenie, 

páskovanie 

Popísal balenie, 

páskovanie 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Vkladanie, lepenie, 

vysekávanie 

2 
Popísať vkladanie, 

lepenie, vysekávanie 

Popísal vkladanie, 

lepenie, vysekávanie 
  

Rezanie 

 

 

 

 

2 
Popísať rezanie Popísal rezanie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  
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Jednoduché 

knihárske výrobky 
16  

 

 

 

 

  

  Zhotovenie 

jednotlivých blokov 

4 
 

Odborný výcvik 

 

 

 

 

Odborný výcvik 

 

  Popísať 

      -zhotovenie 

jednotlivých  

       blokov 

 

 

     Popísal 

      -zhotovenie 

jednotlivých  

       blokov 

      

 Písomné 

skúšanie 

 Didaktický 

test 

   Zhotovenie zošitov 

a broţúr 

4 
 

  Charakterizovať 

zhotovenie zošitov 

a broţúr 

 

 

  Charakterizoval 

zhotovenie zošitov 

a broţúr 

 

 Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Zhotovenie škatúľ 4 Odborný výcvik 
Popísať zhotovenie 

škatúľ 

Popísal zhotovenie 

škatúľ 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Zhotovenie 

venovacích dosiek 

4 Odborný výcvik 
Popísať zhotovenie 

venovacích dosiek 

Popísal zhotovenie 

venovacích dosiek 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Zhotovenie mäkkých 

väzieb 
20      

Základne pojmy 6 Odborný výcvik 
Popísať základne 

pojmy 

Popísal základne 

pojmy 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Zošitová väzba  V-1 2 Odborný výcvik 
Popísať zošitovú 

väzbu  V-1 

Popísal zošitovú väzbu  

V-1 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Bloková väzba  V-2 2 Odborný výcvik 
Popísať blokovú väzbu  

V-2 

Popísal blokovú väzbu  

V-2 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Sita väzba  V-3 2 Odborný výcvik 
Popísať situ väzbu  V-

3 

Popísal situ väzbu  V-3 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Kniţná väzba  V-4 2 Odborný výcvik 
Popísať kniţnú väzbu 

V-4 

Popísal kniţnú väzbu 

V-4 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 
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Kniţná väzba  V-5 2 Odborný výcvik 
Popísať kniţnú väzbu  

V-5 

Popísal kniţnú väzbu  

V-5 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Kniţná väzba  V-6 4 Odborný výcvik 
Popísať kniţnú väzbu  

V-6 

Popísal kniţnú väzbu  

V-6 
Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  
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ROČNÍK: Druhý 
 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   KNIHÁRSKE SPRACOVANIE 

 

2 hodiny týţdenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

  

Rozdelenie  tuhých 

väzieb 

21 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Rozdelenie priemysel. 

väzieb 

Väzba V-7. 

Väzba V-8   

Väzba V-9 

3 

 

6 

6 

6 

Polygrafia 

Odborný výcvik 

Polygrafické materiály 

- popísať rozdelenie 

tuhých väzieb 

-vymenovať rozdiely 

v kniţných doskách 

-vymenovať druhy 

predsádok a určiť 

vhodnú gramáţ 

- popísať postup 

zhotovenia kniţných 

zloţiek väzby V8 

- určiť rozdiely medzi 

väzbami V-8, V-8a, V-

8b 

- určiť rozdiely medzi 

priemyselnou a ručnou 

výrobou   

- popísať postup 

zhotovenia kniţného 

bloku väzby V8 

- charakterizovať 

laminovacie zariadenie 

- popísal rozdelenie 

tuhých väzieb 

-vymenoval rozdiely 

v kniţných doskách 

-vymenoval druhy 

predsádok a určiť 

vhodnú gramáţ 

- popísal postup 

zhotovenia kniţných 

zloţiek väzby V8 

- určil rozdiely medzi 

väzbami V-8, V-8a, V-

8b 

- určil rozdiely medzi 

priemyselnou a ručnou 

výrobou   

- popísal postup 

zhotovenia kniţného 

bloku väzby V8 

- charakterizovať 

laminovacie zariadenie 

- ústne 

skúšanie 

- písomné 

skúšanie 

-ústna 

odpoveď  

-didaktický 

test 
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Obchodná kniha 
14  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Obchodná kniha 

s pruţným chrbtom 

Obchodná kniha- 

celoplátenná 

Obchodná kniha 

nasadzovaná 

 

 

 

5 

 

5 

 

4 

Polygrafia 

Odborný výcvik 

Polygrafické materiály 

- vymenovať druhy 

pouţitia obchodnej 

knihy 

- opísať postup 

zhotovenia kniţného 

bloku obchodnej knihy 

- opísať postup 

zhotovenia kniţných 

dosiek obchodnej 

knihy 

- vymenovať rozdiely 

medzi obchodnými 

knihami 

- vymenoval druhy 

pouţitia obchodnej 

knihy 

- opísal postup 

zhotovenia kniţného 

bloku obchodnej knihy 

- opísal postup 

zhotovenia kniţných 

dosiek obchodnej 

knihy 

- vymenoval rozdiely 

medzi obchodnými 

knihami 

- ústne 

skúšanie 

- písomné 

skúšanie 

-ústna 

odpoveď  

-didaktický 

test 

Narezávané škatule 
13  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Kartotékové škatule 

s krčkom 

Kancelárske škatule 

Venovacie dosky 

Puzdra na knihy 

Tubusy 

Mapy 

Plagáty 

 

2 

2 

2 

      1 

2 

2 

1 

1 

Polygrafia 

Odborný výcvik 

Polygrafické materiály 

- charakterizovať 

kartotékové škatule 

s krčkom 

- charakterizovať 

kancelárske škatule 

- vymenovať výzdobné 

techniky venovacích 

dosiek 

- zdôvodniť druhy 

pouţitých materiálov 

- určiť rozdiely medzi 

nadrezávaným 

- charakterizoval 

kartotékové škatule 

s krčkom 

- charakterizoval 

kancelárske škatule 

- vymenoval výzdobné 

techniky venovacích 

dosiek 

- zdôvodnil druhy 

pouţitých materiálov 

- určil rozdiely medzi 

nadrezávaným 

- ústne 

skúšanie 

- písomné 

skúšanie 

-ústna 

odpoveď  

-didaktický 

test 
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a zostavovaným 

puzdrom 

-vybrať vhodnú 

gramáţ lepenky 

a zostavovaným 

puzdrom 

-vybral vhodnú gramáţ 

lepenky 

Pasparty 5  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Viedenská pasparta 

Paríţska pasparta 

Nalepovaná pasparta 

Vyrezávaná pasparta 

2 

1 

1 

1 

Polygrafia 

Odborný výcvik 

Polygrafické materiály 

-charakterizovať: 

  viedenskú paspartu 

  paríţsku paspartu 

  nalepovanú paspartu 

  vyrezávanú paspartu 

- charakterizoval : 

    viedenskú paspartu 

    paríţsku paspartu 

    nalepovanú paspartu 

    vyrezávanú paspartu 

- ústne 

skúšanie 

- písomné 

skúšanie 

-ústna 

odpoveď  

-didaktický 

test 

Väzba časopisov 13  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Časopisy 

Väzba pamätníkov 

Väzba podpisových 

kníh 

Albumy 

 

5 

4 

2 

 

2 

Polygrafia 

Odborný výcvik 

Polygrafické materiály 

- navrhnúť zladenie 

technologického 

postupu s estetickým 

prevedením 

- vymenovať druhy 

paspárt  

- vybrať správnu voľbu 

predsádky pri väzbe 

časopisov  

- navrhol zladenie 

technologického 

postupu s estetickým 

prevedením 

- vymenoval druhy 

paspárt  

- vybral správnu voľbu 

predsádky pri väzbe 

časopisov  

- ústne 

skúšanie 

- písomné 

skúšanie 

-ústna 

odpoveď  

-didaktický 

test 
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ROČNÍK: Tretí 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Knihárske spracovanie 2,5 hodiny týţdenne, spolu 78 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

I. Výtvarné kniţné 

väzby 
38 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Umelecké stvárnenie 

kniţnej väzby 

(koţenej, koţenkovej, 

Laminátovej) 

12 Odborný výcvik Popísať kniţnú väzbu 

 

Popísal kniţnú väzbu 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

Technologická 

a výtvarná stavba 

kniţnej väzby 

12 Odborný výcvik Charakterizovať 

tuhé väzby V8, V8 – a, 

V8 – b 

 

Charakterizoval 

tuhé väzby V8, V8 – a, 

V8 – b 

 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Knihárske náradie, 

pomôcky a zariadenia, 

knihárske materiály 

14 

 

Polygrafické materiály Popísať knihárske 

náradie, pomôcky 

a zariadenia, materiály 

 

Popísal knihárske 

náradie, pomôcky 

a zariadenia, materiály 

 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

II. Príprava 

a výroba kniţnej 

publikácie 

28  
 

 

 

 

  

Návrh a vyhotovenie 

makety 

8 Polygrafická výroba 

 

 

aplikovať  

technologický postup 

 

aplikoval  

technologický postup 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

Ústna 

odpoveď 
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Typografická úprava 

publikácie 

 

4 Odborný výcvik 

 

 

 

 

Odborný výcvik 

Popísať typografickú 

úpravu publikácie 

Popísal typografickú 

úpravu publikácie 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Kompozícia a farebné 

stvárnenie publikácie 

 

4 
aplikovať 

technologický postup 

 

aplikoval 

technologický postup 

 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Spracovanie hárkov 

a kniţného bloku 

 

4 
aplikovať 

technologický postup 

 

aplikoval 

technologický postup 

 

Písomné 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

Zhotovenie kniţných 

dosiek 

4 Odborný výcvik 

 

Polygrafické materiály  

 

aplikovať 

technologický postup 

 

aplikoval 

technologický postup 

        

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Úprava materiálu pre 

remeselnú kniţnú 

väzbu 

4 
Popísať, vymenovať 

materiál pre kniţnú 

väzbu 

Popísal, vymenoval 

materiál pre kniţnú 

väzbu 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

III. Individuálne 

kniţné práce 
8  

 

 

 

 

  

Obchodná kniha 

(zavesovaná) 

Obchodná kniha 

nasadzovaná 

4 
Odborný výcvik 

 

 

Odborný výcvik 

 

 

Odborný výcvik 

 

Popísať zhotovenie 

jednotlivých blokov 

Popísať zhotovenie 

obchodnej knihy 

 

Popísal zhotovenie 

jednotlivých blokov 

Popísal zhotovenie 

obchodnej knihy 

 

Písomné 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Didaktický 

test 

Kronika, šperkovnica, 

album , väzba 

časopisov a novín, 

diplomové práce 

 

 

4 
Charakterizovať 

zhotovenie kroniky, 

šperkovnice, 

albumu , väzby 

časopisov a novín, 

diplomové práce 

  

Charakterizovať 

zhotovenie kroniky, 

šperkovnice, 

albumu , väzby 

časopisov a novín, 

diplomové práce 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  
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IV. Strojové 

zariadenia v 

knihárni 

4      

Kolbus linka, 

Raciobinder 

Výroba dosák, 

Laminovačka, 

Lakovačka 

Niťošičky 

Znášací stroj 

Skladacie stroje, 

kapsové, noţové, 

kombinované 

Pásová drôtošička 

 

6 Odborný výcvik 

Polygrafické materiály 

Popísať základne 

pojmy 

Popísal základne 

pojmy 
Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí 

a zručností ţiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. 

Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Ţiaci budú s nimi oboznámení aţ po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu 

škálu si volí vyučujúci. Ţiak má moţnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania 

didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a ţiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia 

a uchovávajú sa za dobu štúdia ţiaka.
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Názov predmetu Osobné financie 

Časový rozsah výučby 2, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  Druhý 

Kód a názov študijného odboru  3473 H 08 Polygraf - knihár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

 

Predmet zahŕňa pravidlá riadenia osobných financií. Obsah učiva je zameraný na vysvetlenie 

významu trvalých ţivotných hodnôt, dôleţitosti zabezpečenia ţivotných potrieb a vplyvu 

peňazí na ich zachovanie. Oboznámia sa so systémom a fungovaním bankovej sústavy, 

s princípmi poskytovania úverov, úlohou poisťovníctva, s podstatou daní, ich vzťahom so 

štátnym rozpočtom a správou daní. Získavajú vedomosti o fungovaní systému zdaňovania, 

o vyplňovaní a podávaní daňových priznaní. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu osobné financie je poskytnúť ţiakom informácie v oblasti 

financií. Ţiaci sa naučia nájsť, vyhodnocovať a pouţiť finančné informácie pre riadenie 

vlastných financií, osvoja si dôleţitosť osobného zabezpečenia pre prípad  zdravotne a 

sociálne nepriaznivej situácie a staroby. Naučia sa rozoznávať moţné riziká, stanoviť si reálne 

finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie. 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

Vo vyučovacom predmete osobné financie vyuţívame pre utvárania a rozvíjanie 

nasledujúcich kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré ţiakom umoţňujú: 

 

Schopnosti riešiť problémy: 

• vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 

• hľadať, navrhovať alebo pouţívať ďalšie metódy, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 

problému, 

• posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk porovnať aj rôzne riešenia daného problému, 

• korigovať nesprávne riešenia problémov, 

• pouţívať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania ţiakov, 

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 

 

Spôsobilosť vyuţívať informačné technológie: 

• získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania vyuţívaním všetkých metód  

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

• zhromaţďovať, triediť, posudzovať a vyuţívať informácie, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému alebo si osvojiť nové poznatky. 

 

 

ŠkVP2013-14/ŠKVP_2013/Osobné%20financie/osobné%20financie%20-%203.%20ročný%20učebný.doc
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Stratégie vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Banková sústava Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Daňová sústava Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

 

Poisťovníctvo Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Vecná stránka činnosti FO a 

PO 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Ekonomická stránka 

činnosti FO a PO 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

kniţnica, ... 

Banková sústava Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 
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Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Daňová sústava Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Poisťovníctvo Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Vecná stránka 

činnosti FO a PO 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: 

Obchodný, Občiansky 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Ekonomická 

stránka činnosti 

FO a PO 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: Obchodný, 

Občiansky 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU: OSOBNÉ FINANCIE 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy 
Hodiny 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Banková sústava 17  Ţiak má: Ţiak:   

Národná banka, jej úlohy a 

funkcie 
3 ekonomika 

pochopiť význam 

a úlohu  NBS  

pochopil význam a úlohu  

NBS 
Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Obchodné banky, úlohy, 

členenie 
4 ekonomika 

vedieť rozčleniť 

obchodné banky 

a pochopiť ich 

úlohy 

vedel rozčleniť obchodné 

banky a pochopil ich 

úlohy 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Aktívne bankové operácie 5 ekonomika 

popísať aktívne 

bankové operácie a 

postup pri 

poskytovaní úverov 

popísal aktívne bankové 

operácie a postup pri 

poskytovaní úverov 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Pasívne bankové operácie 5 ekonomika 

popísať formy 

vkladov a cenných 

papierov 

popísať formy vkladov a 

cenných papierov 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Daňová sústava 16  Ţiak má: Ţiak:   

Charakteristika daňového 

systému na Slovensku 
1 

ekonomika, 

hospodárska 

korešpondencia 

 

charakterizovať 

daňový systém na 

Slovensku 

charakterizoval daňový 

systém na Slovensku 

Ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Základné daňové pojmy 2 

ekonomika, 

hospodárska 

korešpondencia 

vysvetliť základné 

daňové pojmy 

vysvetlil základné daňové 

pojmy 

Ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 
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Priame dane 5 

ekonomika, 

hospodárska 

korešpondencia 

charakterizovať 

priame dane 

charakterizoval priame 

dane 

Ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Nepriame dane 5 

ekonomika, 

hospodárska 

korešpondencia 

charakterizovať 

nepriame dane 

charakterizoval nepriame 

dane 

Ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Štátny rozpočet 1 

ekonomika, 

hospodárska 

korešpondencia 

charakterizovať 

štátny rozpočet 

a vzťah daní k ŠR 

charakterizoval štátny 

rozpočet a vzťah daní k 

ŠR 

Ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Opakovanie a hodnotiaci 

test 
2 

ekonomika, 

hospodárska 

korešpondencia 

preverenie 

vedomostí 

odpovedal na jednotlivé 

úlohy 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický test 

Poisťovníctvo 12  Ţiak má: Ţiak:   

Základné pojmy 1 
ekonomika, 

komunikácia 

vysvetliť základné 

pojmy v poistení 

vysvetlil základné pojmy 

v poistení 
  

Poisťovne a ich činnosť 4 
ekonomika, 

komunikácia 

vysvetliť úlohu 

poistenia 

vysvetlil úlohu poistenia, 

základné pojmy v 

poistení 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Klasifikácia poistení 3 
ekonomika, 

komunikácia 
rozčleniť poistenia rozčlení poistenia 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Sociálne a zdravotné 

poistenie 3 
ekonomika, 

komunikácia 

charakterizovať 

vznik, zánik, dávky 

jednotlivých 

poistení 

charakterizoval vznik, 

zánik, dávky jednotlivých 

poistení 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Hodnotiaci test 1 
ekonomika, 

komunikácia 

preverenie 

vedomostí 

odpovedal na jednotlivé 

úlohy 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický test 

Vecná stránka činnosť 

podniku 

 

11  Ţiak má: Ţiak:   



 

 -  - 41 

 Členenie majetku – 

dlhodobý majetok 
3 

hospodárska 

korešpondencia,  

charakterizovať 

pojmy a zadeľovať 

majetok do 

jednotlivých skupín 

Bez problémov   

charakterizoval pojmy a 

zadeľoval majetok do 

jednotlivých skupín 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Členenie majetku – 

krátkodobý majetok 
2 

hospodárska 

korešpondencia,  

charakterizovať 

pojmy a zadeľovať 

majetok do 

jednotlivých skupín 

Bez problémov   

charakterizoval pojmy a 

zadeľoval majetok do 

jednotlivých skupín 

Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Obstaranie, oceňovanie 

a opotrebenie majetku 
2 

hospodárska 

korešpondencia,  

charakterizovať 

pojmy a vedieť ich 

vyuţiť   

charakterizoval pojmy 

a vedel ich vyuţiť   
Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Odpisovanie dlhodobého 

majetku 
2 

hospodárska 

korešpondencia,  

pochopiť podstatu 

odpisovania 

majetku 

pochopil podstatu 

odpisovania majetku 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický test 

Inventarizácia majetku 1 
hospodárska 

korešpondencia,  

pochopiť podstatu 

inventarizácie 

pochopil podstatu 

inventarizácie 
Písomné 

skúšanie 
Didaktický test 

Opakovanie  tematického 

celku 
1 

hospodárska 

korešpondencia,  

preverenie 

vedomostí 

odpovedal na jednotlivé 

úlohy 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický test 

Ekonomická stránka 

činnosť podniku 10  Ţiak má: Ţiak:   

Náklady, pojem, členenie 

nákladov 
4 odborný výcvik 

vedieť rozlíšiť 

jednotlivé druhy 

nákladov 

vie rozlíšiť jednotlivé 

druhy nákladov 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Výnosy, pojem, členenie 

výnosov 
2 odborný výcvik 

vedieť rozlíšiť 

jednotlivé druhy 

výnosov 

vie rozlíšiť jednotlivé 

druhy výnosov 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Hospodársky výsledok, 2 odborný výcvik, 
 vysvetliť 

hospodársky 

 vysvetlil hospodársky 

výsledok a jeho podoby 

Písomné 

skúšanie 
Didaktický test 
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finančné hospodárenie 

podniku 

matematika výsledok a jeho 

podoby 

Opakovanie a hodnotiaci 

test 
2 

 preverenie 

vedomostí 

odpovedal na jednotlivé 

úlohy 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický test 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností ţiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických 

celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Ţiaci budú s nimi oboznámení aţ po absolvovaní didaktického testu. 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Ţiak má moţnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín 

opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a ţiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho 

hodnotenia uchovávajú sa za dobu štúdia ţiaka. 



 

 

 

 

Názov predmetu Polygrafia 

Časový rozsah výučby 1 – 1 - 0, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý, druhý,  

Kód a názov študijného odboru  3473 H 08 Polygraf - knihár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah  odborného predmetu polygrafia v učebnom odbore  3473 H 08 polygraf - knihár je 

štruktúrovaný do tematických celkov. 

Cieľom vyučovacieho predmetu je poskytnúť ţiakom základne odborne poznatky o 

celej polygrafickej výrobe od prípravy podkladových materiálov, zhotovenia tlačovej formy, 

tlače aţ po dokončovacie spracovanie výrobkov. 

Učivo zahŕňa dejiny tlačových techník, polygrafie na Slovensku, ţiaci nadobúdajú vedomosti  

o technologických postupoch, spoznávajú rôzne tlačové techniky a technológie 

dokončovacieho spracovania, konkretizujú základne pracovne postupy zhotovenie rôznych 

typov zákaziek. 

Obsah učiva je rozvrhnutý do 1.,  2.  ročníka a je spracovaný tak, aby vyhovoval poţiadavkám 

polygrafickej praxe, a obsahovo je zamerane na výklad a pochopenie princípov tlače, 

jednotlivých tlačových technik, výrobných princípov, konštrukcii pouţívaných strojov, 

zariadení a  kontrolu kvality 

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odborným výcvikom, s 

predmetmi  polygrafické  materiály,  knihárske spracovanie. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania v polygrafii majú podporovať cieľavedomosť, 

samostatnosť, zodpovednosť a majú vytvárať zdravé profesijné sebavedomie. 

Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých ţiak ako aktívny subjekt v procese 

výučby má moţnosť spolurozhodovať a spolupracovať.  Učiteľ je povinný ţiaka motivovať, 

povzbudzovať a viesť ţiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale 

aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. Pri výučbe pouţívame formu 

výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami.  

Stimulovať poznávacie činnosti ţiaka predpokladá uplatňovať vo výučbe predmetu  

polygrafia proporcionálne zastúpenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné 

a vzdelávacie stratégie napomôţu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií ţiaka. 

V tomto predmete budeme vyuţívať aj informačné technológie,  budeme riešiť problémové 

úlohy v jednotlivých tematických celkoch, ktoré umoţňujú spájať a vyuţívať poznatky 

v rámci medzipredmetových vzťahoch.  

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese patrí aj vyuţitie počítačov 

a internetu. 

Hodnotenie ţiakov bude zaloţené na kritériách hodnotenia v kaţdom vzdelávacom výstupe. 

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 

Pouţijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v beţnej triede. Ţiaci absolvujú exkurzie tlačiarní, kníhviazačstiev. 

 

 

 

 

 

ŠkVP2013-14/ŠKVP_2013/Odborné%20predmety%20polygraf%20knihár/Polygrafia.doc
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Ciele vyučovacieho predmetu 
Cieľom vyučovacieho premetu polygrafia v učebnom odbore 3473 H 08 polygraf knihár je 

poskytnúť ţiakom súbor základných odborných vedomostí, rozvíjať kompetencie vyuţiteľné 

v ďalšom vzdelávaní a občianskom ţivote.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
Vo vyučovacom predmete polygrafia vyuţívame pre utvárania a rozvíjanie nasledujúcich 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré ţiakom umoţňujú: 

 

Schopnosti riešiť problémy 

• vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 

• hľadať, navrhovať alebo pouţívať ďalšie metódy, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 

problému, 

• posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk porovnať aj rôzne riešenia daného problému, 

• korigovať nesprávne riešenia problémov, 

• pouţívať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania ţiakov, 

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 

 

Spôsobilosť vyuţívať informačné technológie 

• získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania vyuţívaním všetkých metód  

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

• zhromaţďovať, triediť, posudzovať a vyuţívať informácie, ktoré by mohli prispieť  

k riešeniu daného problému alebo si osvojiť nové poznatky. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú pouţívať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do predmetu   

 

Spôsoby tlače a tlačové 

techniky 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

  

Polygrafia na Slovensku 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

  

Polygrafická výroba 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Písmo Informačnoreceptívna – 

výklad 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 
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Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Spracovanie textovej časti Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Spracovanie obrazovej časti Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Montáţ Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Výroba tlačových foriem Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Technika tlače a práca na 

tlačových strojoch 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Dokončovacie spracovanie 

polygrafických výrobkov 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(Internet, 

kniţnica, ... 

Úvod do predmetu     

 

Spôsoby tlače 

a tlačové techniky 

Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

 Tabuľa  

 PC 

 Tlačiva 

 Schéma 

 Internet 
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Polygrafické 

materiály-

Lederlettner... 

Polygrafia na 

Slovensku 

    

 

Polygrafická 

výroba 

Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

Polygrafické 

materiály-

Lederlettner... 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

 

Písmo 

Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

Polygrafické 

materiály-

Lederlettner... 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

Spracovanie 

textovej časti 

Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

Polygrafické 

materiály-

Lederlettner... 

Tabuľa  

  

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

Spracovanie 

obrazovej časti 

Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

Polygrafické 

materiály-

Lederlettner... 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

Montáţ Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

Polygrafické 

materiály-

Lederlettner... 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

Výroba tlačových 

foriem 

Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

Polygrafické 

materiály-

Lederlettner... 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

Technika tlače Knihárstvo-Vakrčka Tabuľa  Tlačiva Internet 
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a práca na 

tlačových strojoch 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

Polygrafické 

materiály-

Lederlettner... 

 PC  Schéma 

Dokončovacie 

spracovanie 

polygrafických 

výrobkov 

Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

Polygrafické 

materiály-

Lederlettner... 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

 

 

 

 

 



 

 

ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Polygrafia 1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

Úvod do predmetu 
     3 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Význam polygrafie 1 Knihárske spracovanie Vysvetliť poslanie 

polygr.priemyslu 

 

Charakterizoval 

poslanie 

polygr.priemyslu 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Poslanie 

polygrafického 

priemyslu 

1 Knihárske spracovanie Vysvetliť poslanie 

polygr.priemyslu 

 

 

Uviedol 

a charakterizoval 

Poslanie 

polygr.priemyslu 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Prehľad a význam 

polygrafických 

výrobkov 

1 Knihárske spracovanie 
Charakterizovať  

polygrafické výrobky 

Charakterizoval 

 

polygrafické výrobky 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď  

 

Spôsoby tlače 

a tlačové techniky 
8  

    

Definícia tlače 

 

2 Polygrafická materiály 

 

 

 

Vysvetliť  pojmy 

-tlačové techniky 

-polygrafická výroba 

-hlavne fázy 

polygrafickej výroby 

 

Uviedol 

a charakterizoval 

-tlačové techniky  

-polygrafická výroba 

-hlavne fázy 

polygrafickej  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

  

Ústna 

odpoveď  
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Spôsoby tlače 2  

Grafika tlačovín 

 

Charakterizovať 

spôsoby tlače 

 

Charakterizoval 

spôsoby tlače 

 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Tlačové techniky 2 
 

Charakterizovať 

tlačové techniky 

 

Charakterizoval  

tlačové techniky 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Dejiny a vývoj 

tlačových technik 

2 Grafika tlačovín 

 

 

Popísať dejiny a vývoj 

tlačových technik 

 

Popísal dejiny a vývoj 

tlačových technik 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Polygrafia na 

Slovensku 
4  

 

 

 

 

  

Dejiny polygrafie na 

Slovensku 

2 Polygrafické materiály 

 

 

Polygrafické materiály 

 

 

Popísať dejiny 

polygrafie na 

Slovensku 

 

Popísal dejiny 

polygrafie na 

Slovensku 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Polygraficky 

priemysel Slovenska 

2 
 

Popísať polygraficky 

priemysel Slovenska 

 

Popísal polygraficky 

priemysel Slovenska 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Polygrafická výroba 
8  

  

 

  

Hlavne fázy 

polygrafickej výroby 

2 
 

Polygrafické výrobky 

 

 

Grafika tlačovín 

 

 

 

Popísať hlavne fázy 

polygrafickej výroby 

Popísať  hlavne fázy 

polygrafickej výroby 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Zhotovenie tlačových 

foriem 

2 
Popísať Zhotovenie 

tlačových foriem 

 

Popísal zhotovenie 

tlačových foriem 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Tlač 2 Grafika tlačovín 
Popísať tlač Popísal tlač 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 
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Dokončovacie 

spracovanie 

2 Knihárske spracovanie 
Popísať dokončovacie 

spracovanie 

Popísať dokončovacie 

spracovanie 
Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď  

 

Písmo 10  
  

  

História vývoja písma 3 Odborný výcvik 
Popísať históriu 

vývoja písma 

Popísal históriu vývoja 

písma 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Vývoj tlačového 

písma a typografie 

3  
Popísať vývoj 

tlačového písma 

a typografie 

Popísal vývoj 

tlačového písma 

a typografie 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Typometrický systém 2 Odborný výcvik 
Vysvetliť 

typometrický systém 

Vysvetlil typometrický 

systém 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Klasifikácia tlačového 

písma 

2 Odborný výcvik 
Popísať klasifikácia 

tlačového písma 

Popísal klasifikácia 

tlačového písma 
Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď  
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ROČNÍK: Druhý 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Polygrafia 

 

1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

Úvod do predmetu 
11 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Spracovanie textovej 

stránky 

 

Sadzba 

Formáty papierov 

Formáty tlačovín 

Rukopis 

 Korektúra 

Ručná sadzba 

Strojová sadzba 

Fotosadzba 

Počítačová sadzba 

Textový editor 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Grafika tlačovín 

 

 

Grafika tlačovín 

Charakterizovať 

spracovanie textovej 

stránky 

 

 sadzbu 

 formáty papierov 

 formáty tlačovín 

 rukopis 

  korektúru 

  ručnú sadzbu 

 strojovú sadzbu 

 fotosadzbu 

 počítačovú sadzbu 

 textový editor 

 

 

 

charakterizoval: 

spracovanie textovej 

stránky sadzbu    

 

 formáty papierov 

 formáty tlačovín 

 rukopis 

 korektúru 

 ručnú sadzbu 

 strojovú sadzbu 

 fotosadzbu 

 počítačovú sadzbu 

 textový editor 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 

 

Ústna 

odpoveď 



 

 -  - 43 

Spracovanie 

obrazovej časti 
22  

Ţiak má: Ţiak:   

Náuka o svetle 

a farbách 

 

Miešanie farieb 

Farebne filtre 

Kolometria 

Denzitometria 

Obrazové predlohy 

Rozdelenie OP 

Fotografické procesy 

vo fotografii 

Autotypická 

reprodukcia 

Digitálne spracovanie 

obrazu 

Skenovanie 

Osvitové jednotky 

Nátlačky 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

 

1 

 

2 

2 

1 

1 

 

Grafika tlačovín 

 

Odborný výcvik 

Chémia 

Charakterizovať : 

náuku o svetle 

a farbách 

miešanie farieb 

farebne filtre 

kolometria 

denzitometria 

obrazové predlohy 

rozdelenie OP 

fotografické procesy 

v fotografii 

autotypickú 

reprodukcia 

digitálne spracovanie 

obrazu 

skenovanie 

osvitové jednotky 

nátlačky 

 

Charakterizoval : 

 náuku o svetle       

a farbách 

 miešanie farieb 

 farebne filtre 

 kolometria 

 denzitometria 

 obrazové predlohy 

 rozdelenie OP 

 fotografické procesy 

v fotografii 

 autotypickú 

reprodukcia 

 digitálne spracovanie 

obrazu 

 skenovanie 

 osvitové jednotky 

 nátlačky 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 

 

Ústna 

odpoveď 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností ţiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických 

celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Ţiaci budú s nimi oboznámení aţ po absolvovaní didaktického testu. 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Ţiak má moţnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín 

opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a ţiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho 

hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia ţiaka. 
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Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Technologické a technické vzdelávanie“ 

ŠVP 34 Polygrafia a médiá, ktorú sme uplatnili pri tvorbe vyučovacieho predmetu. 

Jeho výučba je orientovaná do druhého a tretieho ročníka štúdia. 

Polygrafická výroba je odborný predmet , ktorý sa vyznačuje široko spektrálnym základom 

prípravy, zhotovenia tlačovej formy, tlače a dokončovacieho spracovania. Predmet úzko 

súvisí s ostatnými odbornými predmetmi, vo vzťahu k týmto predmetom dochádza 

k medzipredmetovej väzbe a to hlavne v oblasti jednotlivých technologických operácií 

v polygrafickej výrobe. S predmetom polygrafické materiály úzko súvisia poznatky 

a informácie o pouţívaných  materiáloch. Vo vzťahu predmetu polygrafická výroba 

k odbornému výcviku sa uplatňuje orientácia väzieb  z teórie do praxe a opačne. Na predmete 

sa konkretizujú základné pracovné postupy zhotovenia jednotlivých typov zákaziek. 

Obsahovo sa zameriava na výklad a pochopenie princípov tlače, jednotlivých tlačových 

techník, výrobných princípov, javov prebiehajúcich v materiáloch, konštrukcii pouţívaných 

strojov, prístrojov, zariadení a kontrole kvality. 

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu polygrafická výroba 

patria aj ukáţky vybraných tlačovín v rôznych štádiách spracovania. Spracovanie mnohých 

tlačovín je moţné si pozrieť na internete. 

Hodnotenie ţiakov bude zaloţené na kritériách hodnotenia v kaţdom vzdelávacom výstupe. 

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 

Pouţijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 

Výučba bude prebiehať v beţnej triede. Ţiaci absolvujú exkurzie do polygrafických podnikov 

a na polygrafické výstavy. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu je poskytnúť ţiakom základne odborne poznatky o 

celej polygrafickej výrobe od prípravy podkladových materiálov, zhotovenia tlačovej formy, 

tlače aţ po dokončovacie spracovanie výrobkov. 

Ţiaci získajú súbor vedomostí, zručností a kompetencií z polygrafickej výroby tlačovín – 

tlačových médií, formujú si logické myslenie a rozvíjajú vedomosti, zručnosti a kľúčové 

kompetencie vyuţiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom ţivote. 

Ţiaci získajú poznatky o spôsoboch tlače a tlačových technikách, budú ovládať spracovanie 

textovej a obrazovej časti. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete sadzba a montáţ vyuţívame pre utvárania a rozvíjanie 

nasledujúcich kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré ţiakom umoţňujú: 

 

Názov predmetu Polygrafická výroba 

Časový rozsah výučby 0 -2- 2, spolu 126 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý, tretí 

Kód a názov študijného odboru  3473 H 08 Polygraf - knihár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

ŠkVP2013-14/ŠKVP_2013/Odborné%20predmety%20polygraf%20knihár/Polygrafická%20výroba.doc


 

 -  - 46 

Schopnosti riešiť problémy 

 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 

 hľadať, navrhovať alebo pouţívať ďalšie metódy, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného    

 problému, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti 

alebo efektívnosti a na     

 základe týchto hľadísk porovnať aj rôzne riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problémov, 

 pouţívať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania 

ţiakov, pokiaľ sú dané   

 metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 

 

Spôsobilosť vyuţívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania vyuţívaním všetkých 

metód     

 a prostriedkov,   ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromaţďovať, triediť, posudzovať a vyuţívať informácie, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného   

 problému alebo si osvojiť nové poznatky. 
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Stratégie vyučovania 
 

Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

 

Sadzba a reprodukcia 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

 

Tlačové formy 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

 

Tlač 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Dokoncovacie spracovanie 

tlačovín 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Prehľad vlastnosti 

polygrafických výrobkov 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Riadenie  polygrafickej 

výroby a prípravy 

kvalifikovaných robotníkov 

pre polygraficky priemysel 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou a zákonmi 
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Učebné zdroje 

 

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

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

kniţnica, ... 

Úvod Polygrafické 

minimum 

Polygrafická prírucka-

Bann-Slovart., 2008 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Sadzba a 

reprodukcia 

 

Polygrafické 

minimum 

Polygrafická prírucka-

Bann-Slovart., 2008 

Tabuľa 

PC 

 

 

Schéma Internet 

Tlačové formy  

Polygrafické 

minimum 

Polygrafická prírucka-

Bann-Slovart., 2008 

Tabuľa 

PC 

 

 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Tlač Polygrafické 

minimum 

Polygrafická prírucka-

Bann-Slovart., 2008 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Dokončovacie 

spracovanie 

tlačovín 

Polygrafické 

minimum 

Polygrafická prírucka-

Bann-Slovart., 2008 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Prehľad vlastnosti 

polygrafických 

výrobkov 

Polygrafické 

minimum 

Polygrafická prírucka-

Bann-Slovart., 2008 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Riadenie  

polygrafickej 

výroby a prípravy 

kvalifikovaných 

robotníkov pre 

polygraficky 

priemysel 

Polygrafické 

minimum 

Polygrafická prírucka-

Bann-Slovart., 2008 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

 

 

 



 

 

ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Polygrafická výroba 2 hodiny týţdenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 Sadzba a 

reprodukcia 
22 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Materiály pouţívané 

v sadzbe a montáţi 

2  Sadzba a montáţ 

  

Charakterizovať 

materiály pouţívané v   

sadzbe a montáţi 

Charakterizoval 

materiály pouţívané v   

sadzbe a montáţi 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

Materiály pouţívané v 

reprodukcii 

2 Reprodukcia obrazu Charakterizovať 

materiály pouţívané v 

reprodukcii 

 

Charakterizoval 

materiály pouţívané v 

reprodukcii 

 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Zariadenia na 

spracovanie 

fotosadzby 

2  Charakterizovať 

zariadenia na 

spracovanie 

fotosadzby 

 

Charakterizoval 

zariadenia na 

spracovanie 

fotosadzby 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Zariadenia na 

spracovanie 

fotomateriálu 

2  Popísať zariadenia na 

spracovanie 

fotomateriálu 

 

Popísal zariadenia na 

spracovanie 

fotomateriálu 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Vstupné jednotky 

fotosadzby 

2  Charakterizovať 

vstupné jednotky 

fotosadzby 

Charakterizoval 

vstupné jednotky 

fotosadzby 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 
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Skenery na neutrálnu 

reprodukciu 

4  Charakterizovať 

skenery na neutrálnu 

reprodukciu 

 

Charakterizovať 

skenery na neutrálnu 

reprodukciu 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Elektronické kamery 4 Odborná prax Charakterizovať 

elektronické kamery 

Charakterizoval 

elektronické kamery 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Elektronické 

reprodukčné systémy 

2  Charakterizovať 

elektronické 

reprodukčné systémy 

 

Charakterizoval 

elektronické 

reprodukčné systémy 

 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Zariadenia na 

chemicky 

a elektronicky náhľad 

2  Popísať zariadenia na 

chemicky 

a elektronicky náhľad 

Popísal zariadenia na 

chemicky 

a elektronicky náhľad 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Tlačové formy 
20  

 

 

 

 

  

Materiály pouţívané 

na zhotovenie 

tlačových foriem pri 

tlači z výšky, plochy, 

v hĺbkotlači 

4   

 

Charakterizovať´ 

materiály 

pouţívané na 

zhotovenie  

tlačových  foriem 

 

Charakterizoval 

materiály 

 pouţívané na  

zhotovenie  

tlačových  foriem 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

Ústna 

odpoveď 

 

Stroje a zariadenia na 

leptanie tlačových 

foriem 

2 
Charakterizovať´ stroje 

a zariadenia na 

leptanie tlačových 

foriem 

Charakterizoval  stroje 

a zariadenia na 

leptanie tlačových 

foriem 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 
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Zariadenia na výrobu 

fotopolymérových 

tlačových foriem 

2 
Charakterizovať´ 

zariadenia na výrobu 

fotopolymerových 

tlačových foriem 

Charakterizoval  

zariadenia na výrobu 

fotopolymerových 

tlačových foriem 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Linky na výrobu 

fotopolymerových 

tlačových foriem 

2 
Charakterizovať´ linky 

na výrobu 

fotopolymerových 

tlačových foriem 

Charakterizoval  linky 

na výrobu 

fotopolymerových 

tlačových foriem 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Vlastnosti a moţnosti 

jednotlivých druhov 

tlačových foriem 

2 
Charakterizovať´ 

vlastnosti a moţnosti 

jednotlivých druhov 

tlačových foriem 

Charakterizoval  

vlastnosti a moţnosti 

jednotlivých druhov 

tlačových foriem 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Technologické 

postupy tradičnej 

výroby tlačových 

foriem 

2  
Charakterizovať´ 

technologické postupy 

tradičnej výroby 

tlačových foriem 

Charakterizoval  

technologické postupy 

tradičnej výroby 

tlačových foriem 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Progresívne 

technologické postupy 

spracovania foriem 

6 
Charakterizovať´ 

progresívne 

technologické postupy 

spracovania foriem 

Charakterizoval  

progresívne 

technologické postupy 

spracovania foriem 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

 

Tlač 
24  

 

 

 

 

  

Materiály pouţívané 

pre tlač hlavnými  

tlačovými technikami 

 

4  
Popísať materiály    

pouţívané pre tlač 

hlavnými   tlačovými 

technikami 

 

Popísal   materiály 

pouţívané  pre tlač 

hlavnými  

tlačovými technikami 

       

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 
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Tlačové stroje, 

transportné zariadenia, 

farebníkové 

zariadenia, 

vlhčiace zariadenia, 

lakovacie zariadenia, 

tlačová jednotka 

 

6  
Popísať  tlačové stroje, 

transportné zariadenia, 

farebníkové 

zariadenia, 

vlhčiace zariadenia, 

lakovacie zariadenia, 

tlačovú jednotku 

 

Popísal  tlačové stroje, 

transportné zariadenia, 

farebníkové 

zariadenia, 

vlhčiace zariadenia, 

lakovacie zariadenia, 

tlačovú jednotku 

 

 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Vlhčiace zariadenia, 

lakovacie zariadenia, 

tlačová jednotka, 

dokončovacie,    

operácie v  

tlačových strojoch 

4  
Popísať  vlhčiace 

zariadenia, 

lakovacie zariadenia, 

tlačovú jednotku, 

dokončovacie operácie 

v tlačových strojoch 

Popísal vlhčiace 

zariadenia, 

lakovacie zariadenia, 

tlačovú jednotku, 

dokončovacie operácie 

v tlačových strojoch 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Kvalita tlače, 

moţnosti a uplatnenie 

kníhtlače 

 

3  
Charakterizovať´ 

kvalitu tlače, 

moţnosti a uplatnenie     

kníhtlače 

Charakterizoval 

kvalitu tlače, 

moţnosti a uplatnenie     

kníhtlače 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

 Kvalita tlače 

 moţnosti a uplatnenia 

 ofsetu 

 

3  
Popísať kvalitu tlače 

moţnosti a uplatnenia 

ofsetu 

Popísal kvalitu tlače 

moţnosti a uplatnenia 

ofsetu 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Kvalita tlače, 

moţnosti a uplatnenie    

hĺbkotlače a 

ďalších tlačových 

techník 

 

 

4  
Popísať kvalitu tlače 

moţnosti a uplatnenia 

Hĺbkotlače ďalších 

tlačových 

techník 

 

Popísal  kvalitu tlače 

 moţnosti a uplatnenia 

hĺbkotlače 

ďalších tlačových 

techník 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 
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ROČNÍK: Tretí 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Polygrafická výroba 2 hodiny týţdenne, spolu 60 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Tlačové stroje 
14 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Kníhtlačové stroje 4  PYG 

 PGM 

  

Charakterizovať 

sústavu valec na valec, 

hárkové a kotúčové 

rotačky 

Charakterizoval 

sústavu valec na valec, 

hárkové a kotúčové 

rotačky 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

Ofsetové tlačové 

stroje 

5 PYG  

PGM 

Charakterizovať 

konštrukciu, druhy, 

prípravu ofsetových 

strojov a farieb 

Charakterizoval 

konštrukciu, druhy, 

prípravu ofsetových 

strojov a farieb 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Hĺbkotlačové stroje 3 PYG 

PGM 

Charakterizovať 

konštrukciu a princíp 

činnosti 

hĺbkotlačových strojov 

Charakterizoval 

konštrukciu a princíp 

činnosti 

hĺbkotlačových strojov 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Sieťotlačové stroje 2 PYG 

PGM 

Popísať konštrukciu 

a princíp tlače 

Popísal konštrukciu 

a princíp tlače 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Dokončovacie 

spracovanie tlačovín 
22  

 

 

 

 

  

Materiály pouţívané v 

knihárni 

2 KNS 

PGM 

 

Charakterizovať´ 

materiály 

pouţívané pouţívané  

v knihárni  

Charakterizoval 

materiály 

 pouţívané pouţívané 

v knihárni  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 
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Stroje a zariadenia na 

dokončovacie 

spracovanie 

2 
Charakterizovať´ stroje 

a zariadenia na 

dokončovacie 

spracovanie 

 

Charakterizoval  stroje 

a zariadenia na 

dokončovacie 

spracovanie 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Lisy, ryhovacie, 

šijacie, skladacie, 

rezacie, znášacie, 

doskovacie stroje  

7 
Charakterizovať´ lisy, 

ryhovacie, šijacie, 

skladacie, rezacie, 

znášacie, doskovacie 

stroje 

Charakterizoval  lisy, 

ryhovacie, šijacie, 

skladacie, rezacie, 

znášacie, doskovacie 

stroje 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Linky 

v dokončovacom 

spracovaní, ich 

nastavenie, časti, 

kontrola chodu 

11 
Charakterizovať´ linky 

na výrobu rôznych 

typov kniţných väzieb 

Charakterizoval  linky 

na výrobu rôznych 

typov kniţných väzieb 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Polygrafické výrobky 
17  

 

 

 

 

  

Periodiká 

 

8 KNS 

GTL 

Popísať úpravu 

a základné časti novín 

a časopisov 

 

Popísal   úpravu 

a základné časti novín 

a časopisov       

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Kniţné publikácie 

 
3 KNS 

Popísať vnútorné 

a vonkajšie časti, 

kvalitu väzby 

Popísal  vnútorné 

a vonkajšie časti, 

kvalitu väzby 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Akcidenčné tlačoviny 
6 KNS 

GTL 

Popísať  moţnosti 

dokončenia 

hospodárskych, 

dokumentačných, 

školských  

a adjustačných 

tlačovín 

Popísal moţnosti 

dokončenia 

hospodárskych, 

dokumentačných, 

školských  

a adjustačných 

tlačovín 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 
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Riadenie 

polygrafickej výroby 
7  

 

 

 

 

  

Štruktúra 

polygrafického 

priemyslu 

1 PYG 

KNS 

 

Popísať štruktúru 

polygrafického 

priemyslu a chod 

polygrafických 

podnikov 

Popísal  štruktúru 

polygrafického 

priemyslu a chod 

polygrafických 

podnikov 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

 Úlohy polygrafických 

podnikov 
1 

Povinnosti majstrov 

vo výrobe 
2 

Bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci 
1 

Expedícia 
2 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností ţiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických 

celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Ţiaci budú s nimi oboznámení aţ po absolvovaní didaktického testu. 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Ţiak má moţnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín 

opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a ţiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho 

hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia ţiaka. 



 

 

 

 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah  odborného predmetu polygrafické materiály v učebnom odbore  3473 H 08 polygraf - 

knihár je štruktúrovaný do tematických celkov. 

Cieľom vyučovacieho predmetu je poskytnúť ţiakom základne odborne poznatky o 

materiáloch a surovinách, ktoré tvoria materiálovú základňu polygrafickej výroby, čím 

získajú ucelený prehľad o pouţívaných druhoch surovín a materiálov, ich vlastnostiach, 

charakteristických znakoch, zloţení a moţnostiach ich vyuţitia a spracovania. 

Ţiaci získavajú vedomosti o perspektívach vývoja v oblasti surovín, materiálov a energii 

a tieţ poznatky o škodlivých účinkoch niektorých materiálov, čím sa vytvára ju predpoklady 

na výchovu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri prací a ochrane pracovného a ţivotného 

prostredia. 

Obsah učiva je rozvrhnutý do 1. a 2. a 3. ročníka a spracovaný tak, aby vyhovoval 

poţiadavkám polygrafickej praxe. 

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odborným výcvikom, s 

predmetmi  chémia, polygrafická výroba a knihárske spracovanie. 

 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania technológii majú podporovať cieľavedomosť, 

samostatnosť, zodpovednosť a majú vytvárať zdravé profesijné sebavedomie. 

Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých ţiak ako aktívny subjekt v procese 

výučby má moţnosť spolurozhodovať a spolupracovať.  Učiteľ je povinný ţiaka motivovať, 

povzbudzovať a viesť ţiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale 

aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. Pri výučbe pouţívame formu 

výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami.  

 

Stimulovať poznávacie činnosti ţiaka predpokladá uplatňovať vo výučbe predmetu  

polygrafické materiály proporcionálne zastúpenie praktického a teoretického poznávania. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôţu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií 

ţiaka. V tomto predmete budeme vyuţívať aj informačné technológie,  budeme riešiť 

problémové úlohy v jednotlivých tematických celkoch, ktoré umoţňujú spájať a vyuţívať 

poznatky v rámci medzipredmetových vzťahoch.  

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese patrí aj vyuţitie počítačov 

a internetu. 

 

Hodnotenie ţiakov bude zaloţené na kritériách hodnotenia v kaţdom vzdelávacom výstupe. 

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 

Pouţijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v beţnej triede. Ţiaci absolvujú exkurzie tlačiarni, kníhviazačstiev. 

 

 

 

Názov predmetu Polygrafické materiály 

Časový rozsah výučby 1-1-1, spolu 96 vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý, druhý, tretí 

Kód a názov študijného odboru  3473 H 08 Polygraf - knihár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

ŠkVP2013-14/ŠKVP_2013/Odborné%20predmety%20polygraf%20knihár/Polygrafické%20materiály.doc
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Ciele vyučovacieho predmetu 
Cieľom vyučovacieho premetu knihárske spracovanie v učebnom odbore 3473 H 08 polygraf  

knihár je poskytnúť ţiakom súbor základných odborných vedomostí, rozvíjať kompetencie 

vyuţiteľné v ďalšom vzdelávaní a občianskom ţivote.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
Vo vyučovacom predmete technológia vyuţívame pre utvárania a rozvíjanie nasledujúcich 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré ţiakom umoţňujú: 

 

Schopnosti riešiť problémy 

• vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 

• hľadať, navrhovať alebo pouţívať ďalšie metódy, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 

problému, 

• posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk porovnať aj rôzne riešenia daného problému, 

• korigovať nesprávne riešenia problémov, 

• pouţívať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania ţiakov, 

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 

 

Spôsobilosť vyuţívať informačné technológie 

 

• získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania vyuţívaním všetkých metód  

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

• zhromaţďovať, triediť, posudzovať a vyuţívať informácie, ktoré by mohli prispieť  

k riešeniu daného problému alebo si osvojiť nové poznatky. 

.+ 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú pouţívať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Materiály pouţívané v 

polygrafii 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

 Papier, kartón, lepenka Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

 Tlačové farby Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Materiály pre výrobu Informačnoreceptívna – Frontálna výučba 
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tlačových foriem výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Plasty Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Lepidla Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Textilné materiály Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Koţa Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(Internet, 

kniţnica, ... 

Materiály 

pouţívané v 

polygrafii 

Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

Polygrafické 

materiály-

Lederlettner... 

 Tabuľa  

 PC 

 Tlačiva 

 Schéma 

 Internet 

Papier, kartón, 

lepenka 

Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Král 

Polygrafické minimum 

Polygrafické 

materiály-

Lederlettner... 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

Tlačové farby Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 
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Král 

Polygrafické minimum 

Polygrafické 

materiály-

Lederlettner... 

Materiály pre 

výrobu tlačových 

foriem 

Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Kráľ 

Polygrafické minimum 

Polygrafické 

materiály-

Lederlettner... 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

Plasty Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Kráľ 

Polygrafické minimum 

Polygrafické 

materiály-

Lederlettner... 

Tabuľa  

 PC 

 Internet 

Lepidla Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Kráľ 

Polygrafické minimum 

Polygrafické 

materiály-

Lederlettner... 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

Textilné materiály Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Kráľ 

Polygrafické minimum 

Polygrafické 

materiály- 

Tabuľa  

 PC Lederlettner... 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

Koţa Knihárstvo-Vakrčka 

Moderní kniřarství –

Kráľ 

Polygrafické minimum 

Polygrafické 

materiály-

Lederlettner... 

Tabuľa  

 PC 

Tlačiva 

 Schéma 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Polygrafické materiály 1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Materiály pouţívané 

v polygrafii  
6 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Delenie podľa chémie 2 Chémia Uviesť materiály 

pouţívané v polygrafii 

 

Uviedol materiály 

pouţívané v polygrafii 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

Delenie podľa 

pouţitia 

2 Chémia Charakterizovať 

materiály podľa 

pouţitia 

 

Charakterizoval 

materiály podľa 

pouţitia 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Delenie podľa 

polygrafickej 

technológie 

2 Chémia Popísať materiály 

podľa polygrafickej 

technológie 

 

Popísal materiály 

podľa polygrafickej 

technológie 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Papier, kartón, 

lepenky 
    18  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Základná 

charakteristika 

papiera, kartónov 

a lepeniek 

2 Chémia 

Polygrafická výroba 

Knihárske spracovanie 

Odborný výcvik 

 

 

 

Poznať základnú 

charakteristika 

papiera, kartónov 

a lepeniek 

 

Poznal základnú 

charakteristika 

papiera, kartónov 

a lepeniek 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Vláknité suroviny na 

výrobu papiera 

2 
 

Uviesť vláknité 

suroviny na výrobu 

papiera 

 

Uviedol vláknité 

suroviny na výrobu 

papiera 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 
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Výroba vláknin a 

papieroviny 

2  

 

 

 

Popísať výrobu 

vláknin a papieroviny 

 

Popísal výrobu vláknin 

a papieroviny 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Papierensky stroj 2 
 

Popísať papierensky 

stroj 

 

Popísal papierensky 

stroj 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Vlastnosti papiera, 

kartónov a lepeniek 

2 
 

Popísať vlastnosti 

papiera, kartónov 

a lepeniek 

 

Popísal vlastnosti 

papiera, kartónov 

a lepeniek 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Rozdelenie papiera, 

kartónov a lepeniek 

2 
 

Popísať rozdelenie 

papiera, kartónov 

a lepeniek 

 

Popísal rozdelenie 

papiera, kartónov 

a lepeniek 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Najpouţívanejšie 

druhy papierov 

3 
 

Popísať 

najpouţívanejšie druhy 

papierov 

 

Popísal 

najpouţívanejšie druhy 

papierov 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Plastové fólie a ich 

potláčanie 

3 
 

Popísať plastové fólie 

a ich potláčanie 

 

Popísal plastové fólie 

a ich potláčanie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Tlačové farby 
9  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Zlozenie tlačových 

farieb 

2 Chémia 

Polygrafická výroba 

Knihárske spracovanie 

Odborný výcvik 

 

 

Uviesť zlozenie 

tlačových farieb 

 

Uviedol zlozenie 

tlačových farieb 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Suroviny na výrobu 

farieb 

2 
 

Uviesť suroviny na 

výrobu farieb 

 

Uviedol suroviny na 

výrobu farieb 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 
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Vlastnosti tlačových 

farieb 

2  
 

Uviesť vlastnosti 

tlačových farieb 

 

Uviedol vlastnosti 

tlačových farieb 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Rozdelenie farieb 

podľa tlačových 

technik 

1 
 

Uviesť rozdelenie 

farieb podľa tlačových 

technik 

 

Uviedol rozdelenie 

farieb podľa tlačových 

technik 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Ponuka tlačových 

farieb 

1 
 

Popísať ponuka 

tlačových farieb 

 

Popísal ponuka 

tlačových farieb 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Laky a ich pouţitie na 

zušľachťovaní 

povrchu tlačovín 

1 
 

Popísať laky a ich 

pouţitie na 

zušľachťovaní povrchu 

tlačovín 

 

Popísal laky a ich 

pouţitie na 

zušľachťovaní povrchu 

tlačovín 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 
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ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Polygrafické materiály 1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku témy 

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Materiály pre 

výrobu tlačových 

foriem 

7 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Rozdelenie a pouţitie 

materiálov 

 

Kovy a zliatiny 

 

Svetlocitlive materiály 

Fotografické 

materiály 

Podloţky tlačových 

foriem 

Ponuka 

fotomateriálov 

a tlačových foriem na 

trhu 

 

 

 

     2 

 

 

     1 

 

     2 

 

1 

 

 

     1 

Chémia 

Polygrafická výroba 

Charakterizovať: 

materiály pouţívané 

v polygrafii 

kovy a zliatiny 

svetlocitlivé materiály 

 

fotografické materiály 

podloţky tlačových 

foriem 

 

Charakterizovať: 

materiály pouţívané 

v polygrafii 

kovy a zliatiny 

svetlocitlivé  materiály 

 

fotografické materiály 

podloţky tlačových 

foriem 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

Didaktický 

test 
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Plasty      8   

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Charakteristika 

makromolekulových 

látok 

Rozdelenie 

makromolekulových 

látok 

Prírodné makro. latky 

Syntetické makro. 

latky 

Vyuţitie plastov v 

polygrafii 

     2 

     2 

 

     2 

     1 

     1 

Chémia 

Polygrafická výroba 

Knihárske spracovanie 

Odborný výcvik 

 

Charakterizovať: 

 makromolekulové 

latky 

rozdelenie 

makromolekulových 

látok 

 prírodné makro. latky 

 syntetické makro. 

latky 

vyuţitie plastov v 

polygrafii 

Charakterizoval: 

 makromolekulové 

latky 

rozdelenie 

makromolekulových 

látok 

prírodné makro. latky 

syntetické makro. latky 

vyuţitie plastov v 

polygrafii 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Lepidlá      8  Ţiak má: Ţiak:   

Základňa 

charakteristika 

Prírodné lepidla 

Syntetické lepidla 

Lepidla pouţívané v 

knihárstve 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

Chémia 

Knihárske spracovanie 

Odborný výcvik 

 

Charakterizovať: 

prírodné lepidla 

syntetické lepidla 

lepidla pouţívané v 

knihárstve 

 

Charakterizoval: 

prírodné lepidla 

syntetické lepidla 

lepidla pouţívané v 

knihárstve 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 
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Textilné materiály     10  Ţiak má: Ţiak:   

Knihárske plátna 

Výzdobné knihárske 

textílie 

Záloţková stuţka 

Knihárska gáza 

Knihársky špagát 

 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

Knihárske spracovanie 

Odborný výcvik 

 

Charakterizovať: 

 knihárske plátna 

 výzdobné knihárske    

 textílie 

 záloţkovú stuţku 

 knihársku gázu 

 knihársky špagát 

Charakterizoval: 

 knihárske plátna 

 výzdobné knihárske  

 textílie 

 záloţkovú stuţku 

 knihársku gázu 

 knihársky špagát 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -  - 45 

 

ROČNÍK: Tretí 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Polygrafické materiály 1 hodina týţdenne, spolu 30 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Plasty  
14 

  

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Charakteristika a 

rozdelenie 

2 Chémia 

Polygrafická výroba 

Knihárske spracovanie 

Odborný výcvik 

 

Uviesť 

charakteristiku 

a rozdelenie plastov 

pouţívaných v 

polygrafii 

Charakterizoval rozdelenie 

plastov pouţívaných 

 v polygrafii 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

Prírodné 

makromolekulové 

látky 

6 Charakterizovať 

konkrétne typy 

pouţívaných látok pre 

výrobu tlačovín 

Charakterizoval konkrétne 

typy pouţívaných látok 

pre výrobu tlačovín 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Syntetické 

makromolekulové 

látky 

6 Popísať nové 

syntetické materiály 

pre zhotovenie 

tlačovín 

Popísal nové syntetické 

materiály pre zhotovenie 

tlačovín 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Lepidlá 
9  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Základná 

charakteristika a 

rozdelenie 

2 Chémia 

Polygrafická výroba 

Knihárske spracovanie 

Odborný výcvik 

Poznať základnú 

charakteristiku 

a rozdelenie lepidiel 

Poznal základnú 

charakteristiku 

a rozdelenie lepidiel 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Špeciálne druhy 

prírodných lepidiel  

3 
Popísať špeciálne 

druhy prírodných 

lepidiel 

Popísal špeciálne druhy 

prírodných lepidiel 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 



 

 -  - 46 

Špeciálne druhy 

syntetických lepidiel 

4  

 

Popísať termoaktívne, 

termoplastické, tavné 

a kaučukové lepidlá 

Popísal termoaktívne, 

termoplastické, tavné 

a kaučukové lepidlá 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Textilné materiály 
3  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Špeciálne knihárske 

plátna, výzdobné a 

šijacie textílie 

3 Polygrafická výroba 

Knihárske spracovanie 

Odborný výcvik 

Spoznať špeciálne 

knihárske plátna, 

výzdobné a šijacie 

textílie 

Spoznal špeciálne 

knihárske plátna, 

výzdobné a šijacie textílie 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Koţa 
4  

 

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Základná 

charakteristika 

1 
Knihárske spracovanie 

Odborný výcvik 

 

Popísať spracovanie, 

výrobu a vyuţitie 

usní pri výrobe 

tlačovín 

Popísal spracovanie, 

výrobu a vyuţitie usní pri 

výrobe tlačovín 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Spracovanie koţí na 

useň 

1 

Prírodné usne 1 

Syntetické usne 1 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností ţiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických 

celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Ţiaci budú s nimi oboznámení aţ po absolvovaní didaktického testu. 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Ţiak má moţnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín 

opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a ţiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho 

hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia ţiaka. 
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Názov predmetu Polygrafické výrobky 

Časový rozsah výučby 1,0,0, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý 

Kód a názov študijného odboru  3473 H 08 Polygraf - knihár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Obsah učiva je zameraný na základné parametre knihárskych výrobkov a kniţných väzieb s 

prepojením na pouţitý materiál. 

Učivo predmetu polygrafické výrobky  je rozvrhnuté do prvého ročníka štúdia. Je zamerané 

na kategorizáciu polygrafických výrobkov. Ţiaci sa naučia charakterizovať polygrafické 

výrobky, opísať ich základné časti a postup ich zhotovenia, určiť výtvarné prostriedky pre 

kompozíciu tlačoviny a opísať grafickú úpravu tlačovín. 

Vedia špecifikovať polygrafické výrobky a technológie pouţívané pri ich výrobe, orientovať 

sa v parametroch polygrafických výrobkov, ovládať postupy vstupnej, medzioperačnej a 

výstupnej kontroly, určiť základné typografické pravidlá, klasifikovať a charakterizovať 

jednotlivé skupiny polygrafických výrobkov. Ţiaci vedia vyhodnotiť kvalitu výrobkov vo 

vzťahu k prijatým normám. 

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu polygrafické výrobky  

patria aj ukáţky vybraných tlačovín v rôznych štádiách spracovania. 

Ţiaci sa naučia definovať základné knihárske výrobky, druhy tlačovín a technologické 

postupy ich výroby, systematicky rozdeliť knihárske výrobky a kniţné väzby,  opísať nové 

typy kniţných väzieb, ktoré nie sú súčasťou odborových noriem,  opísať hodnotenie kvality 

polygrafického výrobku na základe noriem kvality,  opísať metódy hodnotenia kvality 

knihárskych výrobkov. 

Učivo je tieţ zamerané na systematizáciu knihárskych výrobkov a kniţných väzieb. Ţiaci sa 

naučia určiť a popísať úlohy jednotlivých častí kniţných väzieb.  

Hodnotenie ţiakov bude zaloţené na kritériách hodnotenia v kaţdom vzdelávacom výstupe. 

Pouţijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 

Výučba bude prebiehať v beţnej triede. Ţiaci absolvujú exkurzie do polygrafických podnikov 

a na polygrafické výstavy. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu polygrafia  v učebnom odbore 3473 H 08 polygraf - knihár  

je poskytnúť ţiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií z oblasti polygrafických 

výrobkov, teda  tlačovín – tlačových médií, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, 

zručnosti a kľúčové kompetencie vyuţiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku 

a občianskom ţivote.  

 

ŠkVP2013-14/ŠKVP_2013/Odborné%20predmety%20polygraf%20knihár/polygrafické%20výrobky.doc
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Stratégie vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou, 

s multimédiami 

 Periodické tlačoviny Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou, 

s multimédiami  

Neperiodické tlačoviny 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou, 

s multimédiami  

Akcidenčné tlačoviny 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou, 

s multimédiami 

Knihárske výrobky 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov s knihou 

Skupinová práca ţiakov 
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Učebné zdroje 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, kniţnica, ... 

Úvod do 

predmetu 

Panák J.: 

Polygrafické 

minimum. 

Typoset. 

Bratislava 

2000 

Bann D.: 

Polygrafická 

príručka. 

Slovart. 

Bratislava 

2008 

K. Mladý: Tlač 

z výšky.Alfa 

1990 

J. Šalda , L. 

Svoboda: 

Predľad 

polygrafie.Alfa 

1986 

J.Princ: 

Polygrafia na 

Slovensku 

 

 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Ukáţky 

jednotlivých 

druhov 

polygrafických 

výrobkov 

Internet 

Odborné časopisy 

Periodické 

tlačoviny 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Noviny 

 

Internet 

Odborné časopisy 

Neperiodické 

tlačoviny 

 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Knihy, 

katalógy 

 

Internet 

Akcidenčné 

tlačoviny 

 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

 

Vzorky 

tlačovín 

 

Internet 

Odborné časopisy 

Knihárske 

výrobky 

 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Knihy, tubusy, 

škatule, dosky 

Internet 

Odborné časopisy 



 

 

ROČNÍK: Prvý       

       

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Polygrafické výrobky 
1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do predmetu 6   Ţiak má: Ţiak:     

  

Význam polygrafických 

výrobkov pre človeka 

1 Polygrafická výroba 

Polygrafia 

Uviesť poslanie 

polygrafických 

výrobkov v ţivote 

Uviedol poslanie 

polygrafických 

výrobkov v ţivote 

Ústne 

frontálne  

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Rozdelenie polygrafických 

výrobkov podľa účelu 

1   Charakterizovať 

výrobky podľa účelu 

Charakterizoval 

výrobky podľa účelu 

Ústne 

frontálne  

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Rozdelenie polygrafických 

výrobkov podľa periodicity 

vydávania 

1   Vymenovať 

polygrafické výrobky 

 v daných skupinách 

Vymenoval 

polygrafické výrobky 

 v daných skupinách 

Individuálne  

skúšanie  

Ústna 

odpoveď  

Štruktúra polygrafických 

výrobkov 

1   Opísať štruktúru 

polygrafických 

výrobkov 

Opísať štruktúru 

polygrafických 

výrobkov 

Písomné 

skúšanie 

Písomná 

práca 

Fyzická  štruktúra 

polygrafických výrobkov 

1 Polygrafické 

materiály 

Charakterizovať 

fyzickú  štruktúru 

polygrafických 

výrobkov 

Charakterizoval 

fyzickú  štruktúru 

polygrafických 

výrobkov 

Ústne 

frontálne  

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Informačná štruktúra 

polygrafických výrobkov 

1  Charakterizovať  

informačnú štruktúru 

polygrafických 

výrobkov 

 

Charakterizoval  

informačnú štruktúru 

polygrafických 

výrobkov 

Individuálne  

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Periodické tlačoviny 3   Ţiak má: Ţiak:      
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Charakteristika periodických 

tlačovín 

1   Definovať periodické 

tlačoviny  

Definoval periodické 

tlačoviny 

Individuálne  

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Noviny 1   Uviesť rozdelenie, 

popísať výrobu novín 

Uviedol rozdelenie, 

popísal výrobu novín 

Individuálne  

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Časopisy 1   Charakterizovať 

rozdelenie a  spôsob 

výroby 

Charakterizoval 

rozdelenie a spôsob 

výroby 

Písomné 

skúšanie 

Písomná 

práca 

Neperiodické tlačoviny 

 

6  Ţiak má: Ţiak:    

Časti knihy 1 Polygrafická výroba 

Knihárske 

spracovanie 

Popísať význam a 

hlavné časti knihy 

Popísal význam a 

hlavné časti knihy 

Individuálne  

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Kniţné väzby 2   Uviesť rozdelenie 

kniţných väzieb 

a stručnú 

charakteristiku skupín 

Uviedol  rozdelenie 

kniţných väzieb 

a stručnú 

charakteristiku skupín 

Ústne 

frontálne  

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Mäkké väzby 1   Opísať spôsob výroby Opísal spôsob výroby Individuálne  

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Polotuhé väzby 1   Opísať spôsob výroby Opísal spôsob výroby Ústne 

frontálne  

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Tuhé väzby 1   Opísať spôsob výroby Opísal spôsob výroby Písomné 

skúšanie 

Písomná 

práca 

Akcidenčné tlačoviny 

 

8  Ţiak má: Ţiak:   

Hospodárske tlačoviny 1 Polygrafická výroba 

Grafika tlačovín 

Charakterizovať 

hospodárske tlačoviny 

Charakterizovať 

hospodárske tlačoviny 

Ústne 

frontálne  

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Adjustačné tlačoviny 1   Charakterizovať 

adjustačné tlačoviny 

Charakterizoval 

adjustačné tlačoviny 

Individuálne  

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Potláčané obaly 1  Charakterizovať  Charakterizoval Písomné Písomná 
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potláčané obaly potláčané obaly skúšanie práca 

Osobné tlačoviny 1   Charakterizovať 

osobné tlačoviny   

Charakterizoval 

osobné tlačoviny   

Ústne 

frontálne  

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Spoločenské tlačoviny 1   Charakterizovať 

spoločenské tlačoviny  

Charakterizoval 

spoločenské tlačoviny  

Písomné 

skúšanie 

Písomná 

práca 

Školské tlačoviny 1   Charakterizovať  

školské tlačoviny 

Charakterizoval  

školské tlačoviny 

Individuálne  

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Propagačné tlačoviny 1   Charakterizovať 

propagačné tlačoviny 

Charakterizoval 

propagačné tlačoviny 

Písomné 

skúšanie 

Písomná 

práca 

Dokumentačné tlačoviny 1   Charakterizovať 

dokumentačné 

tlačoviny 

Charakterizoval 

dokumentačné 

tlačoviny 

Individuálne  

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Knihárske výrobky 

 

10  Ţiak má: Ţiak:   

Rozdelenie knihárskych 

výrobkov 

1 Polygrafická výroba 

Odborný výcvik 

Rozdeliť knihárske 

výrobky 

Rozdelil  knihárske 

výrobky 

Ústne 

frontálne  

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Škatule 2   Popísať zhotovenie 

škatúľ 

Popísal zhotovenie 

škatúľ 

Písomné 

skúšanie 

Písomná 

práca 

Tubusy 1   Opísať vyuţitie 

a výrobu tubusov 

Opísal vyuţitie 

a výrobu tubusov 

Písomné 

skúšanie 

Písomná 

práca 

Obchodné knihy 2   Charakterizovať 

obchodné knihy, ich 

časti a zhotovenie 

Charakterizoval 

obchodné knihy, ich 

časti a  zhotovenie 

Individuálne  

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Dosky 1   Popísať výrobu 

venovacích dosák 

Popísať výrobu 

venovacích dosák 

Písomné 

skúšanie 

Písomná 

práca 

Kniţné bloky 3   Opísať typy a spôsoby 

zhotovenia kniţných 

blokov 

Opísal typy a spôsoby 

zhotovenia kniţných 

blokov 

Individuálne  

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností ţiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických 

celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Ţiaci budú s nimi oboznámení aţ po absolvovaní didaktického testu. 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Ţiak má moţnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín 

opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a ţiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho 

hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia ţiaka.



 

 

 

Názov predmetu Výchova k podnikaniu 

Časový rozsah výučby 2, spolu 60 vyučovacích hodín 

Ročník  Tretí 

Kód a názov študijného odboru  3473 H 08 Polygraf - knihár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Veľmi úzko nadväzuje na obsahový štandard ekonomika avšak svojím charakterom je 

odlišný. Kým ekonomika vysvetľuje teoretické základy výrobnej, obchodnej, odbytovej a 

spotrebiteľskej aktivity na trhu, obsahový štandard podnikanie je praktického zamerania. 

Zaoberá sa praktickými otázkami zaloţenia a úspešného prevádzkovania súkromného podniku 

v podmienkach trhovej ekonomiky v úzkej súvislosti s personálnou činnosťou v podniku. 

Ţiak sa oboznámi s formami súkromného podnikania, najefektívnejšou metódou 

vypracovania a oţivovania strategického plánu pre úspešnú podnikateľskú činnosť, otázkami 

finančného zabezpečenia, metódami odhadnutia miery rizika, ako aj so základmi 

podnikateľskej etiky. 

Učivo je ďalej zamerané na uvedomenie si podstaty vytvorenia podnikateľského plánu.  

 

 

Cieľ predmetu 

 

Ţiak získa informácie o podstatných náleţitostiach podnikateľského plánu. 

Ţiak sa oboznámi s teoretickými základmi a obsahom úpravy obchodného práva 

v slovenskom právnom poriadku. Osvojí si podstatné metódy, postupy a legislatívne 

podmienky pri príprave, vzniku a rozvoji súkromného podnikania. Veľký dôraz sa kladie na 

systémovosť prístupu podnikateľa. Do popredia sa dostávajú všetky zákonom povinné 

náleţitosti, ktoré je nutné pri zakladaní a uskutočňovaní podnikateľskej činnosti dodrţiavať. 

Ţiak získa základné vedomosti a zručnosti aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, učí sa 

racionálne ekonomicky uvaţovať a konať. 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

Vo vyučovacom predmete ekonomika vyuţívame pre utvárania a rozvíjanie 

nasledujúcich kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré ţiakom umoţňujú: 

 

Schopnosti riešiť problémy: 

• vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 

• hľadať, navrhovať alebo pouţívať ďalšie metódy, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 

problému, 

• posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk porovnať aj rôzne riešenia daného problému, 

• korigovať nesprávne riešenia problémov, 

• pouţívať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania ţiakov, 

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 

Spôsobilosť vyuţívať informačné technológie: 

ŠkVP2013-14/ŠKVP_2013/Výchova%20k%20podnikaniu/výchova%20k%20podnikaniu-predavač.doc


 

 

• získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania vyuţívaním všetkých metód  

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

• zhromaţďovať, triediť, posudzovať a vyuţívať informácie, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému alebo si osvojiť nové poznatky. 

 

Stratégie vyučovania 

 

Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Podnik, podnikanie Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Personálny manaţment Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

 

Podnikateľský plán Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

 

 

Učebné zdroje 
 

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

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 

kniţnica, ... 

Podnik, 

podnikanie 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: Obchodný, 

Občiansky,  

Ţivnostenský 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Personálny 

manaţment 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 



 

 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Podnikateľský 

plán 

Kolektív autorov: 

Podnikateľské 

vzdelávanie 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROČNÍK: Tretí 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Výchova k podnikaniu 2 hodiny týţdenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Podnik, podnikanie 25  Ţiak má: Ţiak:   

Podnik, podnikanie 2 
občianska náuka, 

obchodná prevádzka 

pochopiť rozdiel medi 

podnikom a 

podnikaním 

pochopil rozdiel medi 

podnikom a 

podnikaním 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Znaky podniku 2 
občianska náuka, 

obchodná prevádzka 

vedieť charakterizovať 

znaky podniku  

vedel charakterizovať 

znaky podniku  

Ústne  

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Obchodný názov, 

obchodný register 
2 

občianska náuka, 

obchodná prevádzka 

rozlišovať jednotlivé 

obchodné názvy 

a vedieť sa orientovať 

v obchodnom registri 

 rozlišoval jednotlivé 

obchodné názvy 

a vedel sa orientovať 

v obchodnom registri 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Zaloţenie, vznik, 

zrušenie a zánik 

podniku 

2 
občianska náuka, 

obchodná prevádzka 

pochopiť postup pri 

zaloţení a zrušení 

podniku 

pochopil postup pri 

zakladaní a zrušení 

podniku 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Členenie podniku 17 
občianska náuka, 

obchodná prevádzka 

popísať základné 

rozdiely medzi 

jednotlivými právnymi 

formami podniku 

popísal základné 

rozdiely medzi 

jednotlivými právnymi 

formami podniku 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Personálny  

manaţment 
20  Ţiak má: Ţiak:   

Vznik, zmena 

a skončenie 

pracovného pomeru 

6 
odborný výcvik, 

občianska náuka 

popísať vznik 

a skončenie 

pracovného pomeru  

popísal vznik 

a skončenie 

pracovného pomeru 

Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Získavanie a výber 

pracovníkov 3 
občianska náuka, 

odborný výcvik 

má poznať externé 

a interné zdroje 

pracovníkov 

pozná externé 

a interné zdroje 

pracovníkov 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 



 

 

Pracovné podmienky 4 
 občianska náuka, 

obchodná prevádzka 

vymenovať pracovné 

podmienky, vysvetliť 

vzťahy na pracovisku 

a poznať zásady BOZP 

 

vymenoval pracovné 

podmienky, vysvetliť 

vzťahy na pracovisku 

a poznať zásady 

BOZP 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Reţim pracovného 

času 2 
občianska náuka, 

obchodná prevádzka 

vysvetliť reţimy 

pracovného času 

vysvetlil reţimy 

pracovného času 

Ústne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede, 

didaktický test 

Dovolenka na 

zotavenie 1 
osobné financie, 

občianska náuka 

poznať výmeru 

dovolenky a nárok na 

ňu 

poznal výmeru 

dovolenky a nárok na 

ňu 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Odmeňovanie 

pracovníkov 4 
osobné financie, 

občianska náuka 

vysvetliť úlohu 

odmeňovania, objasniť 

jednotlivé formy mzdy 

vysvetlil úlohu 

odmeňovania, objasnil 

jednotlivé formy mzdy 

Ústne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede, 

didaktický test 

Podnikateľský plán 15  
 

Ţiak má: 

 

Ţiak:   

Účel a funkcia 

podnikateľského 

plánu 

2 

ekonomika, osobné 

financie, obchodná 

prevádzka 

Charakterizovať účel 

a funkcie 

podnikateľského plánu 

Charakterizoval účel 

a funkcie 

podnikateľského plánu 

Ústna skúška 
Ústna 

odpoveď 

Zhrnutie 

podnikateľského 

plánu  

1 

ekonomika, osobné 

financie, obchodná 

prevádzka 

Charakterizovať 

zhrnutie podnik. plánu 

Charakterizoval 

zhrnutie podnik. plánu  
Ústna skúška  

Ústna 

odpoveď  

Opis firmy  2 

ekonomika, osobné 

financie, obchodná 

prevádzka 

Popísať opis firmy  Popísal opis firmy  Ústna skúška  
Ústna 

odpoveď  

Opis produktu  2 

ekonomika, osobné 

financie, obchodná 

prevádzka 

Popísať opis produktu  Popísal opis produktu  Ústna skúška  
Ústna 

odpoveď 



 

 

Marketing  2 

ekonomika, osobné 

financie, obchodná 

prevádzka 

Charakterizovať pojem 

marketing  

Charakterizoval pojem 

marketing  
Ústna skúška  

Ústna 

odpoveď 

Manaţment 2 

ekonomika, osobné 

financie, obchodná 

prevádzka 

Charakterizovať pojem 

organizácia  

Charakterizoval pojem 

organizácia  
Ústna skúška  

Ústna 

odpoveď 

Finančné údaje  3 

ekonomika, osobné 

financie, obchodná 

prevádzka 

Charakterizovať 

finančné údaje  

Charakterizoval 

finančné údaje  
Ústna skúška  

Ústna 

odpoveď  

Hodnotiaci test  1 

ekonomika, osobné 

financie, obchodná 

prevádzka 

Preverenie vedomostí  
Odpovedal na jednotl. 

úlohy  

Písomná 

skúška  

Didaktický 

test  

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností ţiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických 

celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Ţiaci budú s nimi oboznámení aţ po absolvovaní didaktického testu. 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Ţiak má moţnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín 

opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a ţiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho 

hodnotenia uchovávajú sa za dobu štúdia ţiaka.  

 



 

 

 

Názov predmetu Odborný výcvik 

Časový rozsah výučby 15 – 15 – 17,5, spolu 1515 vyučovacích 

hodín 

Ročník  Prvý, druhý, tretí 

Kód a názov študijného odboru  3473 H 08 Polygraf - knihár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu:  

 

Učivo odborného výcviku má špecifické postavenie v odbornej príprave. Vychádza 

z teoretickej prípravy, najmä zo špeciálnych odborných predmetov, ktoré sú východiskom 

pre obsahové zameranie učiva odborného výcviku. Praktický a činnostný charakter učiva 

vedie nielen k rozvoju senzomotorických zručností a ku zvládnutiu pracovných činností na 

potrebnej úrovni, ale aj upevňuje súbor uţ získaných teoretických vedomostí a súčasne 

motivuje ţiakov v ďalšej teoretickej príprave. 

Charakter učiva kladie značné nároky nielen na majstrov odbornej výchovy, ale najmä na 

materiálne zabezpečenie a organizáciu výučby. Značná pozornosť je venovaná 

pracovnému prostrediu a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Na ňu nadväzuje 

oboznámenie ţiakov s knihárskymi materiálmi a napokon si nacvičujú jednotlivé pracovné 

úkony a operácie. Tým sa utvárajú predpoklady pre odborný rozvoj v závere prípravy 

a sčasti aj predpoklady pre rozvoj adaptability absolventov v praxi. 

Učivo je rozpracované do troch ročníkov a majster odbornej výchovy ho preberá so ţiakmi 

počas školského roka súčasne so spracovávaním cvičných prác alebo zákaziek v závislosti 

od úrovne získaných pracovných návykov a zručností ţiakov. V rámci spracovania 

cvičných prác a zákaziek majster odbornej výchovy formou výkladu, ukáţky, predvedenia 

pracovnej operácie, precvičovania pracovných úkonov a postupov, sledovania, riadenia 

kvality a hodnotenia postupne zaraďuje učivo z osnovy predmetu a to v závislosti na 

charaktere cvičnej práce. 

Majster odbornej výchovy musí učivo podrobne rozpracovať v rámci predmetovej komisie 

v tematickom pláne výučby a zohľadniť pri tom podmienky školy a moţnosti umiestnenia 

absolventov. Treba však dodrţať celkovú koncepcie predmetu. 

Výučba odborného výcviku sa môţe uskutočňovať aj formou exkurzií alebo priamo na  

knihárskych prevádzkach v polygrafických podnikoch, kde si ţiaci rozdelení do 

výchovných skupín riadených majstrami odbornej výchovy pod ich vedením môţu 

precvičovať konkrétne pracovné úkony dokončovacieho spracovania tlačovín. Takúto 

formu výučby schvaľuje riaditeľ školy - § 22 vyhl. 80/1991 2b. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu odborný výcvik 
Cieľom predmetu odborný výcvik je osvojenie si pracovných činností a návykov, ktoré sú 

potrebné pre vykonávanie príslušných povolaní v polygrafickom priemysle. Okrem 

potrebného zvládnutia pracovných činností sa v odbornom výcviku získavajú aj predpoklady 

pre ďalší profesijný rozvoj absolventov a ich adaptabilnosť v dynamicky rozvíjajúcej sa 

polygrafickej výrobe. 

Poţiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci      

ŠkVP2013-14/ŠKVP_2013/Odborné%20predmety%20polygraf%20knihár/Odborný%20výcvik.doc


 

 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipoţiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej 

a zdravie neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z poţiadaviek platných právnych 

a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov 

a slovenských technických noriem). Ţiakov budeme viesť k bezpečnosti pri práci 

rešpektovaním právnych noriem o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, oboznámením 

o ochranných pracovných pomôckach a osobnej hygiene, o poskytnutí prvej pomoci pri 

úrazoch a nehodách na pracovisku, oboznámením ţiakov s pravidlami práce so strojmi 

a zariadeniami. 

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami poţiadavkám stanovených 

v zdravotníckych predpisoch (hygienické poţiadavky na priestory, prevádzka školských 

zariadení, bezpečná prevádzka, pouţívanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie 

činností musí byť v súlade s poţiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. 

Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môţu mladiství vykonávať 

zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

- dôkladné a preukázané oboznámenie ţiakov s predpismi o BOZP, s protipoţiarnymi 

predpismi a s technologickými postupmi, 

- pouţívanie nepoškodeného technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným 

a protipoţiarnym predpisom, 

- pouţívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

- vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách ţiakov 

 

Dozor vyţaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania 

ţiakov na ich pracovisku. V prípade, ţe osoba poverená vedením praktického vyučovania 

neobsiahne zrakovo súčasne všetky pracovné miesta, je povinná ţiakov sústavne kontrolovať. 

Všetky pracovné miesta musí osoba poverená dozorom zrakovo obsiahnuť z takého 

miesta a vzdialenosti, aby mohla po predchádzajúcej inštruktáţi bezprostredne zasiahnuť  v 

prípade porušenia bezpečnostných predpisov a pracovných pokynov pri ohrození zdravia. 

 
 

 



 

 

ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS UČIVA PREDMETU:   Odborný výcvik 15 hodín týţdenne, spolu 495 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do predmetu 

Hygiena 

a bezpečnosť 

9  Ţiak má: Ţiak:   

BOZP a PO pri práci- 

úvodné školenie 

o bezpečnosti, 

ochrane zdravia pri 

práci 

4 

OBP 
Vedieť bezpečnostné 

pravidlá pri práci 

 

 

Poznať pracovné 

pomôcky, má mať 

informácie o prvej 

pomoci pri úrazoch 

 

 

 

Vedieť o priemyselnej 

výrobe v závode 

Neografia 

Vie základné 

bezpečnostné pravidlá 

na pracovisku. 

 

Vie o pracovných 

pomôckach, a vie 

o prvej pomoci pri 

úrazoch 

 

 

 

Spoznal priemyselnú 

výrobu 

Komunikácia- 

verbálna 

 

Názorná 

metóda 

 

 

 

 

Názorná 

metóda 

Slovné 

hodnotenie 

 

 

Individuálne 

hodnotenie 

 

 

 

 

 

 

Test 

 

ochranné pracovné 

pomôcky, prvá pomoc 

pri úrazoch, 

oboznámenie 

s organizačným  

usporiadaním v SOŠ, 

v SOP  polyg.  

 

2 

EXKURZIA- závod 

Neografia 
3 

  

Zhotovenie 

merkantilných 

a jednoduchých 

knihárskych 

výrobkov 

120  
    



 

 

Základné pojmy, 

pomôcky, materiály, 

náradia, stroje 

 

6 
PGM 

 

Vedieť o pomôckach, 

materiáloch, strojoch  

Pozná knihárske 

pomôcky, materiály 

 

Názorná 

metóda 

 

Ústna odpoveď 

 

Oboznámenie s 

pákovými noţnicami 

(deklica) - OBP 

6 
OBP 

 

Vedieť o bezpečnosti 

pri práci s deklicou 

 

Vie rezať na deklici. 
 

Praktická 

metóda 

 

Ústna odpoveď 

 

Perforované bloky 
6 PGV 

 

PGV 

 

 

 

 

PGV 

 

 

KNS 

 

 

 

 

PGM 

 

Vedieť perforovať 

bloky 

 

Vedieť o bezpečnosti 

pri šití na drôtošičke, 

a šiť na drôtošičke 

 

 
-//- 
 

Vedieť zhotoviť 

listové obálky 

a pracovné vrecká. 
 
 
 
 

Vedieť technologický 

postup 

Vie perforovať bloky 

 

 

Ovláda bezpečne šiť 

na drôtošičke 

 
 
 
 
-//- 
 

Vie zhotoviť listové 

obálky a pracovné 

vrecká 

 

 

 

Vie zhotoviť 

kartónové spisové 

dosky 

 

Praktická 

metóda 

 

Praktická 

metóda 

 

 

-//- 

 

-//- 

 

 

 

 

Praktická 

metóda 

Individuálne 

hodnotenie 

 

Zhodnotenie 

dodrţania 

bezpečnostných 

pravidiel pri šití 

 

Známkovanie 

výrobku 

 

 

 

 

 

Známkovanie 

výrobku 

 

Drôtošička- OBP 

 

6 

Šitie perforovaných 

blokov na drôtošičke 

 

Zhotovenie beţných  

knihárskych 

výrobkov: listové  

obálky, pracovné 

vrecká 

Kartónové spisové 

dosky 

 

6 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Lepenkové spisové 

dosky s tkanicami, 

vysvetliť 

technologický postup 

zhotovenia 

6 
PGV 

 

Vedieť technologický 

postup 

 

Vie technologický 

postup 

 

Hodnotenie 

dodrţania 

technologic-

kého postupu 

 

Ústna 

odpoveď 

 

Spisové dosky - 

narezanie materiálu, 

spracovanie dosiek 

6 

PGV 

 

 

 

PGM 

 

 

 

PGM 

 

 

 

PGV 

 

 

Vedieť narezať 

materiál po smere 

vlákna 

 

 

Vedieť technologický 

postup, narezanie 

a spracovanie 

školských dosiek 

 

 

 

 

Vedieť uvariť škrob 

a vyhotoviť škrobový 

papier 

 

 

 

Správne vie rezať 

materiál. 

 

 

Ovláda technologický 

postup zhotovenia 

školských dosiek 

 
 
 
 
 
 

Pozná vlastnosti 

škrobu a vie zhotoviť 

škrobový papier 
 

Praktická 

metóda 

 

 

 

Praktická 

metóda 

 

 

 

 

Hodnotenie 

dodrţania 

technologického 

postupu pri 

rezaní 

a spracovaní 

dosiek 

 

Individuálne 

hodnotenie 

výrobku 

 
 

Individuálne 

hodnotenie 

výrobku 

 
 
 
 
 

Priebeţné 

hodnotenie 

 

Školské dosky - 

vysvetliť 

technologický postup 

zhotovenia 

6 

Školské dosky 

narezanie lepeniek, 

zrkadiel, tkaníc 

 

6 

Školské dosky- 

zhotovenie 

škrobového papiera-  

individuálny návrh 

 

6 

 
 

 

 



 

 

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Školské dosky- 

dokončenie  dosiek, 

hodnotenie 

 

6 
PGV 

 

Vedieť dokončovacie 

spracovanie šk. dosiek 

 

Vie spracovať šk. 

dosky 

 

Priebeţná 

odpoveď 

 

Hodnotenie 

dodrţania 

technologic-

kého postupu 

 

Kancelárske dosky     

s chlopňami- 

vysvetliť   

technologický postup  

zhotovenia 

6 

PGV 

 

 

 

KNS 

 

 

 

KNS 

 

 

 

PGV 

 

 

 

 

PGV 

 

 

Vedieť technologický 

postup zhotovenia 

kancelárskych dosiek 

s chlopňami. 

 

Ovládať narezanie 

materiálu a vyhotoviť 

kancelárske dosky 

s chlopňami 

 

 

 

 

Vedieť technologický 

postup narezávanej 

škatule 

 

 

Vedieť technologický 

postup škatule 

zostavovanej 

 

Vie technologický 

postup 

 

 

Vie narezať lepenky 

a vyhotoviť 

kancelárske dosky 

s chlopňami 
 
 
 
 
 

Vie technologický 

postup 

 
 
 
 

Pozná rozdiely medzi 

narezávanou 

a zostavovanou 

škatuľou 

 

Praktická 

metóda 

 

 

 

Praktická 

metóda 

 

 

 

 

Hodnotenie 

dodrţania techn. 

postupu 

 

 

Hodnotenie 

dodrţania techn. 

postupu 

 

Individuálne 

hodnotenie 

výrobku 

 
 

Individuálne 

hodnotenie 

výrobku 

 
 
 
 
 

Individuálne 

hodnotenie 

 

 

 

 

Individuálne 

hodnotenie 

Kancelárske dosky  

s chlopňami- 

narezanie materiálu 

6 

Kancelárske dosky  

s chlopňami 

dokončenie  

dosiek, hodnotenie 

 

6 

Škatule narezávané- 

vysvetliť 

technologický postup  

zhotovenia 

6 

Škatuľa zostavovaná-  

vysvetliť 

technologický  postup 

zhotovenia 

 

 

6 

 



 

 

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Škatuľa zostavovaná-  

 narezanie materiálu-    

 zostavenie škatule 

 

6 
PGM 

 

Ovládať narezanie 

materiálu, zostaviť 

škatuľu aj potiahnuť  
 

Vie zhotoviť škatuľu 

zostavovanú  
 

Praktická 

metóda 

 

Individuálne 

hodnotenie 

Škatuľa zostavovaná-  

Postupné 

poťahovanie 

 

6 

KNS 

 

 

 

KNS 

 

 

 

 

 

Vedieť rozoznať 

rozdiely 

Záloţka-kánta 

 

 

-//- 

 

 

 
 

Vie rozoznať rozdiely  

 

 
 
 
-//- 
 
 
 
 
 
 

Praktická 

metóda 

 

 

 

Praktická 

metóda 

 

 

 
 

 
 

Individuálne 

hodnotenie  

 

 

 

Individuálne 

hodnotenie  
 
 
 
 
 

Škatuľa zostavovaná- 

dokončenie škatule, 

hodnotenie 

6 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Zhotovenie mäkkých 

väzieb 
78  Ţiak má: Ţiak:   

Väzba V-1 vysvetliť  

technologický postup  

zhotovenia 
6 

PGV 

 

KNS 

 

KNS 

 

 

KNS 

Poznať tech. postup 

zhotovenia väzby V-1 

 

Vedieť skladať hárky, 

a obálku 

 

Vedieť šiť na striešku 

 

 

Vedieť tech. postup 

zhotovenia väzby V2 

 

 

 

Pozná tech. postup 

 

 

Vie skladať hárky, 

obálku 

Vie šiť na striešku 

väzbu V-1 

 

 

Vie tech. postup 

zhotovenia väzby V2 

 

 

 

Priebeţné 

hodnotenie 

 

-//- 

-//- 

 

 

Skúšobný test 

Známkovanie 

 

 

-//- 

 

-//- 

 

 

 

Test 

Väzba V-1, skladanie 

hárkov, skladanie 

obálky 

6 

Väzba V-1 šitie na 

drôtošičke, na striešku 
6 

Väzba V-2 vysvetliť   

technologický postup  

zhotovenia väzby 

6 

Väzba V-2 ručné 

spracovanie väzby 

 

6 KNS 
Vedieť o spracovaní 

väzby V2 

 

Ovláda jednotlivé 

operácie a dokončenie 

väzby V-2 

 

Praktická 

metóda 

 

Individuálne 

hodnotenie 

 

 

 

 



 

 

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Bloková broţúra V-3 6 
PGM 

 

Vedieť technologický 

postup 

 

Vie tech.postup, 

zhotovenia väzby V3 

 

Praktická 

metóda 

 

Individuálne 

hodnotenie 

Bloková broţúra V-3, 

príprava kniţného 

kompletu a obálky 
6 

PGM 

 

 

KNS 

 

 

KNS 

 

 

PGV 

 

 

 

PGV 

 

 

KNS 

 

 

 

KNS 

 

 

Vedieť technologický 

postup 

 

Vedieť perforovať 

listové zloţky 

 

Ovládať zhotoviť 

väzbu V3- V3a aj 

s odchýlkami 

 

Poznať priemyselné 

šitie na niťošičkách 

 

 

Vedieť ručné šitie 

kniţného bloku 

 

Vedieť poryhovať 

obálku 

 
 

Vedieť dokončovacie 

spracovanie väzby V4 

Vie technologický 

postup 

 

Vie perforovať 

jednolistové zloţky 

 

Pozná dovolené 

odchýlky pri V3-V3a 

 
 

Pozná priemyselné 

šitie na niťošičkách 

 
 
 

Vedel ručné šitie 

kniţného bloku 

 

Vie ryhovať obálku 

 
 
 

Vie dokončovacie 

prevedenie väzby V4 

Praktická 

metóda 

 

Praktická 

metóda 

 

-//- 

 

 
-//- 
 
 
 
 
-//- 
 
 
-//- 
 
 
 
 
-//- 

Individuálne 

hodnotenie  
 

Individuálne 

hodnotenie  
 
 
-//- 
 
 

Individuálne 

hodnotenie 

 

 

Individuálne 

hodnotenie 

 

-//- 

 

 

 

Individuálne 

hodnotenie 

väzby 

Bloková broţúra V-3,  

dokončenie broţúry 

 

6 

Bloková väzba V-3a 

Narezanie 

a spracovanie väzby 

 

6 

Šitá mäkká väzba  

V-4 Exkurzia 

niťošičky 

6 

Väzba V-4 príprava  

a spracovanie 

kniţného bloku 

 

Väzba V-4 – príprava 

obálky,   ryhovanie 

 

Väzba V-4, 

dokončenie väzby 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 



 

 

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Zhrnutie 

a opakovanie  

mäkkých väzieb 

a učiva 1   polroka 

90 
 

 
Ţiak má: Ţiak:   

Väzba V-1 

 6 
GTL 

 

GTL 

 

 

GTL 

 

GTL 

 

GTL 

 

 

 

 

PYG 

 

 

PYG 

 

 

KNS 

 

 

Vedieť samostatne 

pracovať 

Vedieť rozlíšenie 

mäkkých väzieb V2-

V4 

Vedieť samostatne 

zostaviť škatule  

 

Vedieť odchýlky 

 

Vedieť samostatne 

pracovať a určiť o aký 

druh blokov ide 

 
 

Má samostatne 

pracovať 

 

Vedieť skladať hárky, 

obálku, 

skompletizovať zošit 

 

Vedieť spevnenú 

polotuhú väzbu 

 

Pozná tech. postup 

zhotovenia väzieb 

Vie určiť väzby aj 

samostatne ich 

zhotoviť 

Vie samostatne 

pracovať 

 

Vie odchýlky 

 

Vie zhotoviť 

jednotlivé bloky 

 
 
 

Samostatne pracuje 

 
 

Ovláda 

skompletizovať zošit 
 
 
 

Pozná jednotlivé 

broţúry 

 

Praktická 

metóda 

Praktická 

metóda 

Priebeţné 

hodnotenie 

 

-//- 

 

 

-//- 
 
 
 

Praktická  

metóda 

 

-//- 
 
 
 
 

-//- 

Individuálne 

hodnotenie  

Individuálne 

hodnotenie  
 
-//- 
 
 

Individuálne  

 

Individuálne 

hodnotenie 

 

 

 

Individuálne 

hodnotenie  

 

-//- 

 

 

 

-//- 

Väzba V-2 

 

 

6 

Väzba V-3 

 
6 

Väzba V-4 

 
6 

Škatuľa zostavovaná 

 

 

 

 

Škatuľa narezávaná 

 

 

Mäkká väzba 

s okrajom V2 

 

 

Bloky lepené 

s obálkou 

 
 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 



 

 

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

 

 

 

 
 

Ţiak má: Ţiak:   

Lepené bloky 6 
PGV 

 

KNS 

 

 

KNS 

 

 

 

GTL 

 

KNS 

 

PGV 

 

 

PGV 

 

 

 

 

 

 

 

Vedieť točené bloky 

 

Vedieť šiť na 

drôtošičke 

 

Vedieť šiť uzlovacím 

stehom 

 

 

Vedieť spevnenú 

polotuhú väzbu 

 
-//- 
 

Vedieť šiť na 

drôtošičke 

 

Poznať rozdiely 

v techno-logických 

postup  
 

Vie točené bloky 

 

Pracuje pod dozorom 

majstra na drôtošičke 

 

Naučil sa šiť 

uzlovacím stehom 

 

 

Pozná jednotlivé 

broţúry 

 

-//- 
 

Pracuje pod dozorom 

majstra na drôtošičke 

 

Pozná rozdiely 

v techn. postupoch 

 

Praktická 

metóda 

Praktická 

metóda 

Priebeţné 

hodnotenie 

 

 

-//- 

 

 

-//- 
 

-//- 

 

 

-//- 
 
 
 

 

Individuálne 

hodnotenie  

Individuálne 

hodnotenie  
 

Slovné 

hodnotenie 

 
 

Individuálne  

 

 

Individuálne 

hodnotenie 

 

-//- 

 

Individuálne 

hodnotenie  

 

 

 

 
 

Zošity: skladanie 

hárkov,  obálky, 

kompletizácia zošitou 

 

6 

Zošity- šitie 

uzlovacím  stehom na 

vonkajšej strane 

chrbta 

6 

Broţúry – lepené 

 
6 

Bloky šité drôtom 

 

Spevnená polotuhá 

broţúra 

 

Broţúry: vysvetliť 

rozdiely  

v technologických 

postupoch 

 

 
 

6 

 

6 

 

6 

 

 

 



 

 

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Zošľachťovanie 

papiera 

 

60 

 

 
 

Ţiak má: Ţiak:   

Príprava škrobového 

papiera 

 

 

6 

KNS 

 

 

 

KNS 

 

 

KNS 

 

 

KNS 

 

 

 

KNS 

 

 

 

KNS 

 

PGV 

 

 

 

Vedieť vlastnosti 

škrobu, správnu 

hustotu  

 

Ovládať nanášať 

škrob a farby na 

papier   

 

Vedieť nanášať škrob 

na papier 

 

Prejaviť estetické 

cítenie 

 
 

Ovládať prípravu a 

výrobu máčaných 

papierov 

a mramorových 

-//- 

 

-//- 

Pozná vlastnosti 

škrobu 

 

 

Vie nanášať škrob aj 

farby na papier 

 

 

Vie nanášať škrob na 

papier 

 

Individuálne pracuje 

 
 
 

Ovláda ručnú výrobu 

máčaných papierov 

 
 
 

-//- 

 

-//- 

Praktická 

metóda 

 

 

Praktická 

metóda 

 

Praktická 

metóda 

 

-//- 

 

 

 

-//- 
 
 
 

 

-//- 

 

-//- 
 

 

Skupinové 

hodnotenie  

 

 

Skupinové 

hodnotenie  

 

Individuálne  

hodnotenie 

 

Individuálne  

hodnotenie 

 

 

 

Skupinové 

hodnotenie  

 

 

-//- 

 

-//- 

 
 

Varenie škrobu- 

vlastnosti 

 

6 

Nanášanie škrobu na 

papier aj  farieb 

 

6 

Vytváranie vzorov-   

individuálna práca 

 

6 

Príprava máčaných 

papierov 

 

 

Vytváranie vzorov 

 

Mramorované 

papiere 

 

6 

 

6 

 

6 

 



 

 

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 
 

 
 

 
Ţiak má: Ţiak:   

 

Jednofarebné, 

viacfarebné   

mramorované papiere 

 

 

6 

 

PGV 

 

 

 

 

KNS 

 

 

 

KNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedieť urobiť 

mramorované papiere 

 

 

 

 

Vedieť vyuţitie 

škrobových papierov 

 

 

Vedieť vyuţitie 

máčaných papierov 

 

 
 

 
 

 

Vie urobiť 

mramorované papiere 

 

 

 

 

Pozná vyuţitie 

škrobových papierov 

 

 

Pozná vyuţitie 

máčaných papierov v 

praxi 
 
 
 
 
 

 
 

 

Praktická 

metóda 

 

 

 

 

Praktická 

metóda 

 

 

Odborný test 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Slovné 

hodnotenie  

 

 

 

 

Skupinové 

hodnotenie  

 

 

 

Známkovanie 

 

 

 

 
 

Vyuţitie škrobových 

papierov v praxi 

(školské dosky) 

 

6 

Vyuţitie máčaných 

papierov v praxi: 

predsádka, poťahový   

materiál 

6 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Nepriemyselná 

väzba-  

polotuhé väzby 

 

108 

 

 
 

Ţiak má: Ţiak:   

Nepriemyselná 

väzba-  leporelo, 

detská skladačka 
6 

GTL 

 

 

KNS 

 

 

KNS 

 

 

KNS 

 

 

 

 

PGV 

 

 

PGV 

 

 

 

KNS 

 

 

 

Vedieť technologický 

postup 

 

Doniesť obrázky, 

pohľadnice 

 

Vedieť narezať 

lepenku na daný 

formát 

 

Vedieť narezať 

poťahový materiál 

 
 
 

Vedieť rezať na 

deklici 

 

Vedieť narezať 

plátené prúţky na 

leporelo 

 

Ovládať spojiť 

lepenkové prírezy 

pláteným prúţkom 

Ovláda technologický 

postup 

 

Pouţije vlastné návrhy 

 

 

Vie narezať lepenkové 

prírezy 

 

 

Vie narezať poťahový 

materiál 
 
 
 

Vie samostatne rezať 

na deklici 
 

Samostatne reţe 

plátené prúţky 

 

 

Ovláda spojiť 

lepenkové prírezy 

Praktická 

metóda 

 

Praktická 

metóda 

 

Praktická 

metóda 

 

 

-//- 

 

 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

 

-//- 
 

 

Individuálne 

hodnotenie  

 

Individuálne 

hodnotenie  

 

Individuálne  

hodnotenie 

 
 

Individuálne  

hodnotenie 

 

 

 

Individuálne 

hodnotenie  

 

-//- 

 

 

-//- 

 
 

Príprava materiálu 

(vlastný návrh, 

obrázky, pohľadnice) 

6 

Leporelo- narezanie 

lepenky na potrebný 

formát 

6 

Leporelo- narezanie  

Poťahového 

materiálu 

 

6 

Deklica- opakovanie 

rezania na  deklici 

 

Deklica –narezanie 

plátenných prúţkov 

na leporelo 

 

Leporelo- spojenie 

lepeniek  pomocou 

plátenných prúţkov 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 



 

 

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Nepriemyselná 

väzba-  

polotuhé väzby 

 

108 

 

 
 

Ţiak má: Ţiak:   

Leporelo- narezanie  

vylepovacieho 

papiera 
6 

KNS 

 

 

KNS 

 

 

KNS 

 

 

GTL 

 

 

GTL 

 

 

 

 

PGV 

 

 

 

 

PGV 

Vedieť narezať 

vylepovací materiál 

 

Ovládať nakresliť na 

leporelo 

Vedieť technologický 

postup listovej 

skladačky 

 

Pouţívať bielu ručnú 

lepenku 

 

Vylepiť listovú 

skladačku poťahovým 

materiálom 

 

 

Vedieť technologický 

postup polotuhej 

väzby V5 

 

 

 

Vedieť skladať hárky  
 

Reţe vylepovací 

materiál 

 

Individuálne kreslí na 

leporelo 

Ovláda technologický 

postup  

 

 

Pouţíva bielu ručnú 

lepenku 

 

Vie vylepiť listovú 

skladačku 

 

 

 

Ovláda technologický 

postup polotuhej 

väzby 

 
 
 

Vie skladať hárky, 

polhárky, štvrť hárky 

 

Praktická 

metóda 

 

Praktická 

metóda 

Praktická 

metóda 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

-//- 
 

 

Individuálne 

hodnotenie  

 

Individuálne 

hodnotenie  

Individuálne  

hodnotenie 

 

Individuálne 

hodnotenie 

 

Ústne 

hodnotenie  

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

-//- 

 

 

Leporelo- maľovanie  

 (individuálna kresba) 
6 

Zhotovenie detskej 

listovej skladačky 

 

6 

Pouţitie bielej ručnej 

lepenky na listovú 

skladačku 

6 

Vylepenie listovej 

skladačky,  

kontrola, hodnotenie 

 

Polotuhá väzba V-5- 

vysvetliť  

technologický postup  

zhotovenia 

 

 

Príprava materiálu, 

skladanie hárkov 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 



 

 

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 
 

 
 

 
Ţiak má: Ţiak:   

Skladanie predsádky  

a nalepenie na prvú 

a poslednú zloţku 

 

6 

KNS 

 

 

 

KNS 

 

 

 

KNS 

 

 

 

 

 

KNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedieť skladať 

a nalepiť predsádku na 

prvú a poslednú 

zloţku 

 

Vedieť šiť kniţný 

blok a guľatiť chrbát 

kn. bloku 

 

Vedieť vymerať 

a narezať lepenkové 

prírezy 

 

Vedieť narezať 

plátený prúţok, 

prelepiť kn. blok 

a vylepiť prednú 

a zadnú stranu väzby 

V5 

 

 

 

 
 

Vie skladať a nalepiť 

predsádku na prvú 

a poslednú zloţku 

 

 

Ovláda šiť kniţný 

blok a guľatiť chrbát 

bloku 

 

Vie správne vymerať 

a narezať lepenkové 

prírezy 

 

Vie narezať plátenný 

prúţok, vylepiť 

prednú a zadnú stranu 

väzby V5 

 

 

 
 
 
 
 

 

Praktická 

metóda 

 

 

 

Praktická 

metóda 

 

 

Praktická 

metóda 

 

 

Praktická 

metóda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ústne 

hodnotenie  

 

 

 

Ústne 

hodnotenie  

 

 

Ústne 

hodnotenie  

 

 

Ústne 

hodnotenie  

 

 

 

 

 

 

Šitie kniţného bloku, 

glejenie  chrbta, 

guľatenie chrbta 

 

6 

Narezanie 

lepenkových  

prírezov 

 

6 

Narezanie plátenného 

prúţka, prelepenie 

chrbta, vylepenie  

kn. bloku z prednej 

a zadnej 

strany,(predsádkový, 

máčaný   papier) 

orezanie hotovej 

väzby 

6 

 

 

 



 

 

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Opakovanie učiva 

 

30 

 

 
 

Ţiak má: Ţiak:   

Tematicky celok č 2-

Lepenkové spisové 

dosky 

 

6 

PYG 

 

 

GTL 

 

 

GTL 

 

 

PGV 

 

 

PGV 

 

Vedieť samostatne 

zhotoviť spisové 

dosky 

 

Zhotoviť školské 

dosky 

Vedieť vyhotoviť 

kancelárske dosky 

s chlopňami 

Vyhotoviť 

perforované bloky 

 

Vedieť urobiť točené 

bloky 

 

Samostatne zhotovuje 

spisové dosky 

 

 

Vie zhotoviť šk. 

dosky 

Vie vyhotoviť 

kancelárske dosky s 

chlopňami 

Vie vyhotoviť 

perforované bloky 

 

Vie urobiť točené 

bloky 

 

Praktická 

metóda 

 

 

Praktická 

metóda 

Praktická 

metóda 

 

Praktická 

metóda 

 

-//- 

 

 

Praktické 

hodnotenie  

 

 

Praktické 

hodnotenie  

Praktické 

hodnotenie  

 

Individuálne 

hodnotenie  

 

Slovné 

hodnotenie 

 

Školské dosky 

 
6 

Kancelárske dosky  

s chlopňami 

 

6 

Perforované bloky 

 
6 

Točené bloky 

 

6 

 



 

 

ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS UČIVA PREDMETU:   Odborný výcvik 15 hodín týţdenne, spolu 495 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

I. Úvod do predmetu 

Hygiena 

a bezpečnosť 

6  Ţiak má: Ţiak:   

BOZP a PO pri práci- 

úvodné školenie 

o bezpečnosti, 

ochrane zdravia pri 

práci 

2 OBP 

Polygrafia 

Polygrafické materiály 

- vymenovať 

bezpečnostné pravidlá 

pri práci 

- uviesť fakty o prvej 

pomoci pri úrazoch 

- opísať pracovné 

pomôcky 

- interpretovať svoje 

postrehy 

o priemyselnej výrobe 

v závode Neografia 

- vymenoval  základné 

bezpečnostné pravidlá 

na pracovisku. 

- uviedol fakty o prvej 

pomoci pri úrazoch 

- opísal pracovné 

pomôcky 

- interpretoval svoje 

postrehy 

o priemyselnej výrobe 

v závode Neografia 

 

Komunikácia- 

verbálna 

 

Názorná 

metóda 

 

 

 

 

 

 

Názorná 

metóda 

Slovné 

hodnotenie 

 
 

Individuálne 

hodnotenie 

 

 

 

 

 

 

Test 

 

 

Slovné 

hodnotenie 

 

Ochranné pracovné 

pomôcky,  

Prvá pomoc pri 

úrazoch, 

oboznámenie 

s organizačným  

usporiadaním v SOŠ, 

v SOP  polyg.  

2 

EXKURZIA- závod 

Neografia 

2 

 II. Rozdelenie  

tuhých väzieb 
60  

    

Rozdelenie tuhých 

väzieb 
4 Polygrafia 

-aplikovať  

technologický postup 

-aplikoval 

technologický postup 

 

Spracovanie 

 

Spracovanie 



 

 

Väzba V-7 
4 Polygrafické materiály  

Knihárske spracovanie 

pri zhotovení tuhých 

väzieb V8, V8 – a, V8 

- b 

- zhotoviť väzbu V – 

8,  V8 – a, V8 - b 

- zhotoviť kniţný blok 

- pripraviť predsádku 

- šiť kniţný blok 

- zhotoviť kniţnú 

dosku 

- podlepiť kniţný blok 

do kniţných dosiek 

- popísať rozdelenie 

tuhých väzieb 

-vymenovať rozdiely 

v kniţných doskách 

-vymenovať druhy 

predsádok a určiť 

vhodnú gramáţ 

- aplikovať postup 

zhotovenia kniţných 

zloţiek väzby V8 

- určiť rozdiely medzi 

väzbami V-8, V-8a, 

V-8b 

- určiť rozdiely medzi 

priemyselnou a ručnou 

výrobou   

- demonštrovať postup 

zhotovenia kniţného 

bloku väzby V8 

 

pri zhotovení tuhých 

väzieb V8, V8 – a, V8 

- b 

- zhotovil väzbu V – 

8,  V8 – a, V8 - b 

- zhotovil kniţný blok 

- pripravi predsádku 

- šil kniţný blok 

- zhotovil kniţnú 

dosku 

- podlepil kniţný blok 

do kniţných dosiek 

- popísal rozdelenie 

tuhých väzieb 

-vymenoval rozdiely 

v kniţných doskách 

-vymenoval druhy 

predsádok a určiť 

vhodnú gramáţ 

- aplikoval postup 

zhotovenia kniţných 

zloţiek väzby V8 

- určil rozdiely medzi 

väzbami V-8, V-8a, 

V-8b 

- určil rozdiely medzi 

priemyselnou 

a ručnou výrobou   

- demonštroval postup 

zhotovenia kniţného 

bloku väzby V8 

výrobku  sprá

vnym tech. 

postupom 

 

výrobku  správn

ym tech. 

postupom 

 

Zhotovenie 

výrobku 

a vhodný výber 

materiálu 

Príprava kniţných 

zloţiek 
4 

Príprava predsádky 
4 

Zhotovenie kniţného 

bloku 
4 

Zhotovenie dosiek  
4 

Zavesenie 
4 

Väzba V-8, V-8a, V-

8b 
4 

Príprava kniţných 

zloţiek 
4 

Príprava predsádky 
4 

Zhotovenie kniţného 

bloku 
4 

Zhotovenie dosky 

celoplátenej, 

laminátovej 

4 

Zhotovenie dosky 

celopapierovej 
4 

Väzba V-9 
4 

Plasty  
4 



 

 

 

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

III. Obchodná kniha 
90 

 

Polygrafia 

 

Polygrafické materiály  

 

Knihárske spracovanie 

- aplikovať  

technologický postup 

pri zhotovení 

obchodnej knihy 

- vymenovať druhy 

pouţitia obchodnej 

knihy 

- zhotoviť kniţný 

blok 

- zhotoviť kniţné 

dosky všetkých 

druhov obchodných 

kníh 

- aplikovať postup 

zhotovenia kniţného 

bloku obchodnej 

knihy 

- demonštrovať 

postup zhotovenia 

kniţných dosiek 

obchodnej knihy 

- vymenovať 

rozdiely medzi 

obchodnými knihami 

 
 

- aplikoval 

technologický postup 

pri zhotovení 

obchodnej knihy 

- vymenoval druhy 

pouţitia obchodnej 

knihy 

- zhotovil kniţný blok 

- zhotovil kniţné 

dosky všetkých 

druhov obchodných 

kníh 

- aplikoval postup 

zhotovenia kniţného 

bloku obchodnej 

knihy 

- demonštroval postup 

zhotovenia kniţných 

dosiek obchodnej 

knihy 

- vymenoval rozdiely 

medzi obchodnými 

knihami 

 

Spracovanie 

výrobku  správn

ym tech. 

postupom 

 

 

Spracovanie 

výrobku  sprá

vnym tech. 

postupom 

 

Zhotovenie 

výrobku 

a vhodný 

výber 

materiálu 

Obchodná kniha 

s pruţným chrbtom 
13 

Zhotovenie kniţného 

bloku 

13 

Príprava kniţných 

dosiek 
13 

Obchodná kniha 

celoplátená 
13 

Obchodná kniha 

nasadzovaná 
13 

Zhotovenie kniţného 

bloku 
12 

Zhotovenie kniţných 

dosiek 
13 



 

 

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

IV.Narezávané 

škatule 
54  Ţiak má: Ţiak:   

 

Zostavovaná škatuľa 

Kartotékové škatule 

s krčkom 

Kancelárske škatule 

 

 

 

18 

18 

 

18 

 

 

Polygrafia 

 

Polygrafické materiály  

 

Knihárske spracovanie 

 

- porovnať jednotlivé 

druhy narezávaných 

škatúľ 

- charakterizovať 

kartotékové škatule 

s krčkom 

- charakterizovať 

kancelárske škatule 

- aplikovať výzdobné 

techniky venovacích 

dosiek 

- zdôvodniť druhy 

pouţitých materiálov 

- určiť rozdiely medzi 

nadrezávaným 

a zostavovaným 

puzdrom 

-vybrať vhodnú 

gramáţ lepenky 

 

- porovnal jednotlivé 

druhy narezávaných 

škatúľ 

- charakterizoval 

kartotékové škatule 

s krčkom 

- charakterizoval 

kancelárske škatule 

- aplikoval výzdobné 

techniky venovacích 

dosiek 

- zdôvodnil druhy 

pouţitých materiálov 

- určil rozdiely medzi 

nadrezávaným 

a zostavovaným 

puzdrom 

-vybral vhodnú gramáţ 

lepenky 

 
 

 

Spracovanie 

výrobku  sprá

vnym tech. 

postupom 

 

 

Spracovanie 

výrobku  sprá

vnym tech. 

postupom 

 

Zhotovenie 

výrobku 

a vhodný 

výber 

materiálu 

 

 



 

 

 

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

V. Špeciálne 

knihárske práce 
210 

 
 

Ţiak má: Ţiak:   

Venovacie dosky 
30 

Polygrafia 

 

Polygrafické materiály  

 

Knihárske spracovanie 

 

 

 
 

 

- aplikovať postup pri 

výrobe venovacích 

dosiek 

-  - aplikovať postup 

pri výrobe tubusov 

- aplikovať postup pri 

výrobe albumov 

- aplikovať postup pri 

výrobe kroník 

a diplomových prác 

- zhotoviť  špeciálne 

knihárske výrobky 

 

- aplikoval postup pri 

výrobe venovacích 

dosiek 

- aplikoval postup pri 

výrobe tubusov 

- aplikoval postup pri 

výrobe albumov 

- aplikoval postup pri 

výrobe kroník 

a diplomových prác 

- zhotovil  špeciálne 

knihárske výrobky 

 

 

Spracovanie 

výrobku  správn

ym tech. 

postupom 

 

 

Spracovanie 

výrobku  sprá

vnym tech. 

postupom 

 

Zhotovenie 

výrobku 

a vhodný 

výber 

materiálu 

 

Púzdra na knihy 30 

Tubusy 30 

Albumy 30 

Výzdobné techniky 

pre albumy 

a pamätníky 

 

30 

 

 

Kroniky 

 
30 

Diplomové práce 30 

 

 

 Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

VI. Pasparty 30 

 

 
 

Ţiak má: Ţiak: 
  

Pasparta viedenská 
9 Polygrafia 

- zhotoviť rôzne 

druhy paspárt 

- zhotoviť rôzne druhy 

paspárt 

Praktická 

metóda 

Individuálne 

hodnotenie  
Pasparta paríţska 7 



 

 

Pasparta nalepovaná 7 
Odborný výcvik 

Polygrafické materiály 

 

 

- určiť rozdiely medzi 

jednotlivými druhmi 

paspárt 

- určiť rozdiely medzi 

jednotlivými druhmi 

paspárt 

 

 
 
 Pasparta vyrezávaná 7 

 
 

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

VII. Väzba 

časopisov 
45      

Väzba časopisov – 

šitie kniţného bloku 15 Polygrafia 

Odborný výcvik 

Polygrafické materiály 

 

- aplikovať väzbu 

časopisov 

- aplikovať výzdobnú 

techniku zlátenia 

- navrhnúť zladenie 

technologického 

postupu s estetickým 

prevedením 

- vybrať správnu 

moţnosť predsádky 

pri väzbe časopisov 

- aplikoval väzbu 

časopisov 

- aplikoval výzdobnú 

techniku zlátenia 

- navrhol zladenie 

technologického 

postupu s estetickým 

prevedením 

- vybral správnu voľbu 

moţnosť predsádky 

pri väzbe časopisov 

Spracovanie 

výrobku  správn

ym tech. 

postupom 

  

 

 

Spracovanie 

výrobku  sprá

vnym tech. 

postupom 

 

Zhotovenie 

výrobku 

a vhodný 

výber 

materiálu 

Väzba časopisov – 

zhotovenie predsádky 

s krídelkom 

15 

Väzba časopisov - 

Zlátenie 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROČNÍK: TRETÍ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU:   Odborný výcvik 14 hodín týţdenne, spolu 525 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá 

hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

I.  I. Sádzanie 

a zalamovanie                    

dokumentu, 

návrhy podľa 

predlohy 
 

7  Ţiak má: Ţiak:   

BOZP a PO pri 

práci- úvodné 

školenie 

o bezpečnosti, 

ochrane zdravia pri 

práci 

3 OBP 

 

 

 

PGV 

 

 

 

 

 

 

- vymenovať 

bezpečnostné 

pravidlá pri práci 

- uviesť fakty 

o prvej pomoci pri 

úrazoch 

 

- opísať pracovné 

pomôcky 

 

 

 

 

 

 

- interpretovať svoje 

- vymenoval  

základné 

bezpečnostné 

pravidlá na 

pracovisku. 

- uviedol fakty 

o prvej pomoci pri 

úrazoch 

- opísal pracovné 

pomôcky 

 

 

 

 

 

- interpretoval svoje 

Komunikácia- 

verbálna 

 

 

 

 

Názorná metóda 

 

 

 

 

Slovné hodnotenie 
 
 

Individuálne 

hodnotenie 

 

 

 

 

Test 

 

 

 

 

 

Ochranné pracovné 

pomôcky,  

Prvá pomoc pri 

úrazoch, 

oboznámenie 

s organizačným  

usporiadaním 

v SOŠ, v SOP  

polyg.  

2 



 

 

EXKURZIA- závod 

Neografia 

 

 

2 
 

PGM 

postrehy 

o priemyselnej 

výrobe v závode 

Neografia 

postrehy 

o priemyselnej 

výrobe v závode 

Neografia 

 

Názorná metóda 
Slovné hodnotenie 

 

II. Výtvarné 

kniţné väzby 
35  Ţiak má: Ţiak:   

Umelecké 

stvárnenie kniţnej 

väzby 

7 PGV 

 

KNS 

 

 

KNS 

 

 

KNS 

-aplikovať  

technologický 

postup 

pri zhotovení tuhých 

väzieb V8, V8 – a, 

V8 – b 

 

- vymenovať 

knihárske náradia, 

pomôcky 

a zariadenia 

- vedieť pouţiť 

knihárske materiály 

v praxi 

-aplikoval 

technologický 

postup 

pri zhotovení tuhých 

väzieb V8, V8 – a, 

V8 – b 

 

- vymenoval 

knihárske náradia, 

pomôcky a 

zariadenia 

- vedel pouţívať 

knihárske materiály 

v praxi 

 

 

 

 

 

 

 

Názorná metóda 

 

 

 

 

 

 

Individuálne 

hodnotenie 

 

Technologická 

a výtvarná stavba 

kniţnej väzby 

7 

Knihárske náradie, 

pomôcky 

a zariadenia 

 

 

7 

Knihárske materiály 
14 

III. Príprava 

a výroba kniţnej 

publikácie 

161   

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Návrh 

a vyhotovenie 

makety 

21 PGV 

 

 

PGM 

 

 

 

-aplikovať  

technologický 

postup 

 

- upraviť publikáciu 

 

 

- aplikovať 

-aplikoval 

technologický 

postup 

 

- upravil publikáciu 

 

 

- aplikoval 

 

 

 

 

Názorná metóda 

 

 

 

 

Slovné hodnotenie 

 

Typografická úprava 

publikácie 

 

21 

Kompozícia 
21 



 

 

a farebné stvárnenie 

publikácie 

 

 

KNS technologický 

postup 

  

technologický 

postup 

 

Spracovanie hárkov 

a kniţného bloku 

 

21 KNS 

 

PGM 

 

PGV 

 

KNS 

-aplikovať  

technologický 

postup 

- zhotoviť kniţnú 

dosku 

- vymenovať 

a upraviť materiál 

pre kniţnú väzbu  

 

- knihárske náradia, 

pomôcky 

a zariadenia 

- vedieť pouţiť 

knihárske materiály 

v praxi 

 

 

-aplikoval 

technologický 

postup 

- zhotovil kniţnú 

dosku 

- vymenoval 

a upravil  materiál 

pre kniţnú väzbu 

 

- knihárske náradia, 

pomôcky a 

zariadenia 

- vedel pouţívať 

knihárske materiály 

v praxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názorná metóda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuálne 

hodnotenie 

 

Zhotovenie 

kniţných dosiek 
14 

Úprava materiálu 

pre remeselnú 

kniţnú väzbu 

14 

Škrobové papiere 

Máčané papiere 

Mramorové papiere 

Voskové papiere 

Razba do koţe 

Razba do koţenky 

49 

IV. Individuálne 

kniţné práce 
182   

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Obchodná kniha 

(zavesovaná) 

 

 

Obchodná kniha 

nasadzovaná 

 

 

Kronika 

21 

 

 

21 

 

21 

PGM 

 

 

PGV 

 

PGM 

- aplikovať 

technologický 

postup 

 

- spracovať 

výrobok  správnym 

tech. Postupom 

 

-aplikovať  

-aplikoval 

technologický 

postup 

 

- spracoval 

výrobok  správnym 

tech. Postupom 

 

- aplikoval 

 

 

 

 

 

Názorná metóda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuálne 

hodnotenie 

 

 



 

 

 

 

Šperkovnica  

 

Album  

 

Väzba časopisov 

a novín 

 

Diplomové práce, 

väzba dokumentácií 

 

Zápisníky   

 

 

 

Diár, kalendár 

 

 

 

 

Špeciálne koţené 

výrobky 

 

21 

 

14 

14 

 

14 

 

14 

 

 

21 

 

 

21 

 

KNS 

 

KNS 

KNS 

 

PGM 

 

PGV 

 

 

KNS 

 

 

KNS 

technologický 

postup 

 

-//- 

- aplikovať  

technologický 

postup 

- spracovať väzbu 

časopisov a novín 

 

- aplikovať  

technologický 

postup 

- aplikovať  

technologický 

postup 

 

- spracovať 

výrobok  správnym 

tech. postupom 

 

- zhotoviť výrobok a 

zvoliť vhodný výber 

materiálu 

technologický 

postup 

 

-//- 

- aplikoval 

technologický 

postup 

 

- spracoval väzbu 

časopisov a novín 

- aplikoval 

technologický 

postup 

- aplikoval 

technologický 

postup 

 

- spracoval 

výrobok  správnym 

tech. postupom 

 

- zhotovil výrobok a 

zvolil vhodný výber 

materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názorná metóda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuálne 

hodnotenie 

 

V. Strojové 

zariadenia v 

knihárni 

56   

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Odborná prax 

v závode Neografia 

a.s. pod vedením 

majstra odbornej 

výchovy: 

 

 

 

 

 

 

- interpretovať svoje 

postrehy 

o priemyselnej 

výrobe v závode 

Neografia 

- interpretoval svoje 

postrehy 

o priemyselnej 

výrobe v závode 

Neografia 

Komunikácia- 

verbálna 

 

 

Slovné hodnotenie 

 

 

 

 



 

 

Kolbus linka 

 

Raciobinder 

 

Výroba dosák, 

laminovačka,  

lakovačka, 

niťošičky 

 

Znášací stroj 

 

Skladacie stroje, 

kapsové, noţové, 

kombinované 

 

Pásová drôtošička 

 

Pohotovostná 

tlačiareň 

7 

 

7 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

PGV 

 

 

PGV 

PGV 

PGV 

 

- interpretovať svoje 

postrehy 

o priemyselnej 

výrobe v závode 

Neografia 

- interpretovať svoje 

postrehy 

o priemyselnej 

výrobe v závode 

Neografia 

 

 

 

- interpretoval svoje 

postrehy 

o priemyselnej 

výrobe v závode 

Neografia 

- interpretoval svoje 

postrehy 

o priemyselnej 

výrobe v závode 

Neografia 

 

 

 

 

Komunikácia- 

verbálna 

 

 

Komunikácia- 

verbálna 

 

 

 

 

Slovné hodnotenie 

 

 

 

 

Slovné hodnotenie 

 

 

VI. Samostatné 

knihárske 

spracovanie 

56   

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Reštaurovanie 

 
56 

 

KNS 

 

- zhotoviť výrobok a 

zvoliť vhodný výber 

materiálu 

 

- zhotovil výrobok a 

zvolil vhodný výber 

materiálu  

 

Názorná metóda 

 

Individuálne 

hodnotenie 

 

VII. Záverečná 

ročníková práca 
28   

Ţiak má: 

 

Ţiak: 

  

Záverečná 

ročníková práca, 

vyhotovenie 

28 

 

KNS 

 

- zhotoviť výrobok a 

zvoliť vhodný výber 

materiálu 

- zhotovil výrobok a 

zvolil vhodný výber 

materiálu  

Názorná metóda 

 

Individuálne 

hodnotenie 

 



 

 

Poznámka: 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom  2013-762/1862:14-925 s 

účinnosťou  od 1. septembra2013 začínajúc prvým ročníkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výrobku 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

Hodnotiaca tabuľka na praktickú časť záverečnej skúšky 

Škola: 

Trieda: 

Učebný odbor: 

 

Porozumenie 

Téme  
(max. 5 bodov) 

 
Voľba 

technologického 

postupu 

(max. 5 bodov) 

Pouţitie 

pomôcok, 

náradia, 

vhodný výber 

knihárskeho 

materiálu 

 (max. 5 bodov) 

Dodrţiavanie 

OBP, čistota 

a hygiena na  

pracovisku 

(max. 5 bodov) 

Estetické  

prevedenie 

výrobku 

(max. 5 bodov) 

 

 

   

SUMÁR 
 

 P. č. 

 

                   Zoznam ţiakov 

 

Číslo 

témy 

ZS 

         

         

         

         

         

         

         

Dosiahnutá úspešnosť Známka 

25 – 21 bodov 1 

20 – 16 bodov 2 

15 – 11 bodov 3 

10 – 6 bodov 4 

  5 – 0 bodov 5 

  



 

 

 

 

Systém hodnotenia a klasifikácie ţiakov 

Všeobecné zásady a princípy hodnotenia v predmete 
 

Spôsob overenia 

vedomostí, zručností 

a kľúčových 

kompetencií 

Forma 

preskúšania 

Časový 

rozsah 

Spôsob hodnotenia Druh a frekvencia 

hodnotenia v jednom 

polroku 

1. 

Ústna odpoveď 

Ústna  alebo písomná 

forma odpovede 

5 minút podľa 

náročnosti úlohy 
Známka minimálne 1 známka za 

polrok 

2. 

Písomná práca 
 

Popis technolog. 

postupu 

na overenie základných 

vedomostí a zručností 

do 15 minút Známka určená stupnicou v percentách: 

známka 1: 100-85%. 

známka 2: 84 - 70% 

známka 3:  69 - 50% 

známka 4: 49 -26% 

známka 5: 25 - 0% 

minimálne 2 známky za 

polrok 
 

3. 

Zhotovenie výrobku 

a vhodný výber materiálu 

Spracovanie 

výrobku  správným  

tech. postupom 

6 hodín podľa 

náročnosti úlohy 

Známka určená stupnicou určenou v bodoch:  

známka 1: 25 – 21 b. 

známka 2: 20 – 16 b. 

známka 3: 15 – 11 b. 

známka 4: 10 – 6 b. 

známka 5: 5 – 0 b. 

Pozn.: Ţiak môţe získať maximálne 25 bodov za: 1. čistotu prevedenia 

výrobku (max.5 bodov), 2. vhodný výber materiálu (max.5 bodov), 3. 

dodrţanie BOZ (max.5 bodov), 4. dodrţanie technologického 

postupu(max.5 bodov), 5. estetika zhotoveného výrobku (max.5 bodov) 
 

minimálne 8 známky za 

polrok 
 

 

 

 

    


