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1  ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE 

 

Názov a adresa školy Obchodná akadémia,Ul.Kálmána Kittenbergera 2,934 40 
Levice 

Názov školského vzdelávacieho programu Krok za krokom ekonómom 

Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský  

Druh školy  štátna 

Dátum schválenia ŠkVP 23. august 2013 

Miesto vydania  Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, 
 

 

 

Kontakty pre komunikáciu so školou: 
 

Titul, meno, priezvisko Pracovná 
pozícia 

Telefón Fax e-mail Iné 

Ing. Dagmar Kalocsayová Riaditeľka 
školy 

036/6312 519 036/6312 519 kalocsayova@oalevice.edu
.sk 

www.oalevice.
edu.sk 

Mgr. Marta Števková Zástupkyňa 
riaditeľky  

036/6312 171  stevkova@oalevice.edu.sk  

Eva Kötelesová Hospodárka 
školy 

036/6312 171    

Anna Lišková Vedúca   
Školského 
internátu 

036/6312 051    

Bc. Edita Tóthová Vedúca 
školskej 
jedálne 

036/6223 181    
 

Mgr. Beáta Kováčová Výchovný 
poradca 

036/6312 171    
 

 

Zriaďovateľ:  

Nitriansky samosprávny kraj 
Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry 
Rázusova 2A 
949 01 NITRA 
 
Tel.:  
e-mail:  

Levice, 23. 08. 2013                        Ing. Dagmar Kalocsayová 

           riaditeľka školy  

                  

 

 

 

 

 

 

 



   

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu: 

 

Platnosť ŠkVP 
Dátum  

Revidovanie ŠkVP 
Dátum  

Záznam o inovácii, zmenách a úpravách a pod.  

01. 09. 2013 01.09.2015 Dodatok k učebnej osnove predmetu ADK 

01. 09. 2013 01.09.2015 Nové učebné osnovy SJL, AJ, RJ,NJ 

01. 09. 2013 01.09.2015 Implementovanie Národného štandardu finančnej 
gramotnosti verzia 1.1 do učebných osnov 
ekonomických predmetov, SJL, MAT, OBN, DEJ 

01. 09. 2013 01.09.2016 Dodatok k učebnej osnove predmetu ADK 

01. 09. 2013 01.09.2016 Nová učebná osnova ADK 

01. 09. 2013 01.07.2017 Nová učebná osnova premetu matematika pre 1. roč. 

01. 09. 2013 01.09.2017 Implementovanie Národného štandardu finančnej 
gramotnosti verzia 1.2 do učebných osnov 
ekonomických predmetov, SJL, MAT, OBN, DEJ, AJ 

01. 09. 2013 01.09.2017 Aktualizácia učebnej osnovy predmetu APE – nová 
učebnica 

01. 09. 2013 01.09.2017 Zapracovanie prierezových tém 

01. 09. 2013 01.09.2018 Aktualizácia učebných osnov SJL, AJ,RJ, NJ, MAT 
podľa cieľových požiadaviek od školského roka 
2018/2019 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

2  CIELE  VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v  školskom vzdelávacom programe našej školy  pre študijný 
odbor 6317 M obchodná akadémia vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu štvorročných učebných odborov 63 
Ekonomika a organizácia, obchod a služby. Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej analýzy školy.   

Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť žiakovi 
a) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych  spôsobilostí 

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

b) ovládať kvalitne  prvý cudzí  jazyk a vedieť ho používať, ovládať základy druhého cudzieho 
jazyka, 

c) naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich 
riešiť, 

d) rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé,  organizačné  schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať 
s nimi v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na trhu práce, 

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

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

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

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

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

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

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

Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji 
poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, pro 
socionálneho správania, etiky, seba regulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za 
seba a svoj osobný  rozvoj a tvorivosť.  

 

Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného vzdelávania sú 
zamerané na: 

Posilnenie výchovnej funkcie školy  s mottom „ NAUČME SA ŽIŤ“ v súlade so zámerom:  



   

 umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým 
aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy prevencie 
sociálno-patologických javov, 

 vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, 
ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, 

 podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov, 

 formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu, 

 vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám, ako je úcta a dôvera, sloboda 
a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia, 

 poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti záujmovej 
činnosti, 

 poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom čase. 
 

   Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: 

a) tvorbu vlastného školského vzdelávacieho programu s mottom „ UČÍME SA PRE 
ŽIVOT“  v súlade s cieľom: 

 uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou 
medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového a programového 
vyučovania, 

 zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka posilnením disponibilnými hodinami, 
      pre vyučovanie cudzích jazykov zabezpečiť možnosť spolupráce žiakov so zahraničnými   
      školami, 

 skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií zabezpečením 
dostatočného počtu odborných učební a softwarového vybavenia, podporovaním 
ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológií, 

 rozvíjať špecifické záujmy žiakov aj cestou krúžkov a odborných súťaží, 

 vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie pri  vyučovaní, 

b) posilnene úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijného a osobného rozvoja  s cieľom: 

 rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,  

 podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov, 

 rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov,   

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

 rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom – 
rodičom, 

 rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti 
z úspechov,  

 vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom 
prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka, 

 odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu 
a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv  a slobôd, 

 viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 

 zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých 
vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu 
práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné 
vzdelávanie sa, 

 nadväzovať spoluprácu  s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí, 

 presadzovať zdravý životný štýl, 

 vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít, 

 vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania, 

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

 zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania 
      a  voľnočasových aktivít, 

 podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho 
programu, 

 aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja 
záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, 



   

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

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

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

 

3 VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

Obchodná akadémia Ul.K.Kittenbergera 2, Levice sa nachádza v centre mesta pod historicky 
vzácnym stredovekým hradom. Levice ako okresné mesto má stabilnú a plnohodnotnú infraštruktúru, 
patrí k ekonomicky najsilnejším mestám Nitrianskeho kraja. Mesto ovplyvňujú Atómové elektrárne 
Mochovce, ktoré znamenali príliv obyvateľov a rozvoj mesta a v súčasnosti na rozvoj mesta vplýva aj 
vybudovanie priemyselného parku Levice-Géňa, čím narástol počet pracovných príležitostí v regióne. 
V okolí mesta je niekoľko termálnych kúpalísk, čo spôsobuje rozvoj cestovného  ruchu. Naša škola, 
ktorá svojím vzdelávacím programom pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov v oblasti 
ekonomických a účtovníckych prác, má preto v meste i v okrese svoje opodstatnenie.  

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce, záujmu žiakov a analýzy práce školy sme 
identifikovali hlavné pozitíva a negatíva školy, ktoré nám pomôžu identifikovať smery zlepšenia kvality 
nášho výchovno-vzdelávacieho procesu. Naši žiaci sa môžu  uplatniť v rôznych pracovných pozíciách 
ako účtovníci, sekretárky, personalisti a mzdári, pracovníci marketingu,  manažéri, podnikatelia 
a administratívni pracovníci  vo všetkých sektoroch od súkromného až po štátnu a verejnú správu. 
Väčšina našich absolventov však má ambície pokračovať v štúdiu.  

Vychádzajúc zo SWOT analýzy:  

1.    Silné stránky školy sú: 

 ustálený  záujem uchádzačov o štúdium, 

 komplexnosť školy a jej poloha, 

 kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov, 

 vybavenie  odborných učební,  

 kvalifikovanosť pedagogického kolektívu a ich záujem o ďalšie vzdelávanie, 

 iniciatíva pedagógov pri využívaní IKT, spolupráca s Microsoft Slovensko, 

 dlhoročné tradície v predmetoch CF a APE – pilotné školy, spolupráca s Junior 
Achievment Slovensko, 

 záujem podnikateľských subjektov o absolventov študijného odboru, 

 úspešnosť pri prijímaní na VŠ ( 60-80% absolventov, 

 kvalitná spolupráca s rodičmi a inými sociálnymi partnermi. 

         Slabou stránkou školy je to, že škola má: 

 nedostatok finančných prostriedkov na modernizáciu  odborných učební, 

 chýbajúce vlastné priestory pre šport, 

 nedostatok učebníc odborných predmetov, 
 

        Príležitostí školy signalizujú: 

 dobré uplatnenie absolventov školy v širokom sortimente zamestnávateľov a na VŠ, 

 dobrá vedomostná úroveň záujemcov o štúdium 

 otvorenosť školy ako vzdelávacej inštitúcie v meste Levice 

 rozvoj spolupráce sa sociálnymi partnermi 

 dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a zriaďovateľom, ŠPÚ a ŠIOV ako 
predpokladu dobrých koncepčných a poradenských služieb, 

 zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz 
podnikateľských subjektov.  

         Prekážky v rozvoji školy sú: 

 nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy, 



   

 úbytok žiakov ZŠ, 

 nízka priemerná mzda v oblasti školstva. 
 
 

3.1 Charakteristika školy 

Na škole v súčasnosti študuje 290 žiakov v desiatich triedach v študijnom odbore obchodná 
akadémia. 

Odborné učebne: 

 1 učebňa na štúdium cudzích jazykov, ktorá  je vybavená možnosťou pripojenia sa na 22 ks 
notebokov, vybavená interaktívnou tabuľou, wifi pripojením na internet.  

 2 odborné učebne pre vyučovanie administratívy, z ktorých jedna je vybavená elektronickými 
písacími strojmi a v druhej sú počítače v počte 20 ks, dataprojektor a pripojenie na internet.   

 2 odborné učebne ekonomických cvičení pre praktickú prípravu  práce v cvičných firmách, 
vybavené sú kancelárskym nábytkom a počítačmi s pripojením na internet,  

  4 odborné učebne informatiky s najmodernejšou počítačovou technikou s pripojením na 
internet.  

Pre moderné vyučovanie pomocou IKT má škola prenosné multimediálne jednotky v počte 7 ks 
pozostávajúce z dataprojektoru, notebooku a v každej triede je premietacie plátno alebo biela 
tabuľa. Máme aj interaktívnu tabuľu s možnosťou prenášania. Kmeňové triedy sú umiestnené 
prevažne v hlavnej budove, ale na susednej ZŠ prenajímame jednu odbornú učebňu.  

Každú učebňu v hlavnej budove máme vybavenú  nastálo umiestnenými dataprojektormi a každý 
učiteľ dostal svoj vlastný malý notebook,  čím sme zlepšili najmä prostredie klasických tried pre 
moderné formy vyučovania a odstránili potrebu prenášania prostriedkov výpočtovej techniky cez 
prestávky. Na školskom dvore máme zriadený altánok s lavičkami, ktorý v teplých mesiacoch je 
využívaný ako eko - učebňa a cez prestávky slúži na oddych pre žiakov.  

Na chodbe školy máme pre každého žiaka zriadené osobné skrinky, kde si môžu žiaci uzamykať 
osobné veci a pomôcky ako aj prezuvky a cennosti. Šatne nemáme, a tak kabáty a topánky majú žiaci 
umiestnené na chodbách. 

Škola má vlastnú kuchyňu a jedáleň v blízkom parku. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje 
priestory, učitelia využívajú zborovňu. Kabinety nemáme. V suteréne školy je kotolňa, sklad a jedna 
dielňa pre potreby údržby a opráv na škole. Škola nemá vlastnú telocvičňu, nakoľko sídli priamo 
v historickom jadre mesta. Prenajímame telocvičňu a športoviská  mesta.  

Školský internát je súčasťou školy, ale nie je v areáli školy.  Poskytuje ubytovanie pre viac než 100 
žiakov a je určený pre ubytovanie žiakov všetkých stredných škôl v Leviciach. Izby sú štandardne 
vybavené  a každá bunka má vlastné hygienické priestory. Je to päťposchodová budova. Pre vedúcu 
vychovávateľku a vychovávateľky sú vyhradené osobitné priestory (kancelárie, kabinety a spoločná 
miestnosť na oddych). ŠI nemá vlastnú väčšiu spoločenskú miestnosť, študovne sú na každom 
poschodí. Okrem toho má  miestnosť pre fitnes a posilňovňu. Zriadená je aj miestnosť s počítačmi 
a miestnosť s elektronickými písacími strojmi. Zavedený je aj internet. Žiaci majú zabezpečenú raňajky 
a večere  v jedálni susednej školy. Cena za ubytovanie je  v súčasnosti 20€ /mesiac. 

V ŠI vytvárame oddychovú zónu s altánkom, basketbalovým košom a volejbalovým ihriskom. Žiaci 
ubytovaní v ŠI majú možnosť športovať v areáli susednej školy. 

Na škole vyvíja  dobrú činnosť Rada školy, ktorá má 11 členov. Zodpovedá za kvalitu a organizáciu 
celého výchovno-vzdelávacieho procesu a poskytuje škole cennú pomoc.  

Študentská rada zastupuje záujmy žiakov na našej škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára 
podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi. Zastúpenie v nej majú žiaci 
každej triedy.  

 

3.1.1 Plánované aktivity školy 



   

Tradície školy a starostlivosť o žiakov a pedagógov je naďalej prioritou školy a škola bude 
vzdelávacou inštitúciou v meste otvorenou pre širokú komunitu občanov mesta a okolia. Realizáciu 
rôznych vzdelávacích aktivít a prezentáciou žiakov škola dokazuje výsledky kvality vzdelávania. 

Záujmové aktivity - ponúkané v popoludňajších hodinách flexibilne reagujú na požiadavky 
a záujmy žiakov tak, aby zmysluplne trávili voľný čas a rozvíjali svoje záľuby , schopnosti 
a tvorivosť s radosťou: 

 Redakčný krúžok  

 Dramatický krúžok  

 Krúžok ľudských práv 

 Krúžok Myslím ekonomicky 

 Krúžok ekonomických projektov 

 Fotografický krúžok 

 Strojopisný  krúžok 

 Krúžok komunikácie na internete 

 Krúžky konverzácie v cudzích jazykoch 

 Krúžok šikovných rúk –ŠI 

 Turistický krúžok 

 Krúžok multimediálnych technológií 

 Krúžky pre vedenie účtovníctva na počítači 
Štruktúra záujmových útvarov sa každoročne môže meniť podľa záujmu žiakov. 

Súťaže -  sú neodmysliteľnou súčasťou života školy a tvoria dobré meno školy. Umožňujú 
žiakom prezentovať svoje schopnosti, sebarealizáciu v oblasti osobnej ctižiadosti 
a porovnanie so žiakmi iných škôl. Upevňujú  sebavedomie a odhaľujú rezervy. Naša škola sa 
pravidelne zúčastňuje mnohých súťaží:  

 Mladý líder  

 Olympiáda ľudských práv 

 Olympiáda v AJ, NEJ 

 Stredoškolská odborná činnosť 

 Spracovanie informácií na počítači 

 Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 

 Business Master 

 Veľtrh študentských spoločností APE 

 Mladý účtovník 

 Môj konzultant 

 Mladý Európan 

 Matematický klokan súťaž MAKS 

 recitačné  a esejistické súťaže 

 výtvarné a iné súťaže 
Aj súťaže sa menia v závislosti od konkrétnej ponuky. 

Exkurzie – v záujme výchovy spoločenského správania a kultúrneho zážitku sa žiaci pravidelne 
zúčastňujú návštev divadiel a múzeí. Okrem toho pre spojenie teórie a praxe sú dôležité 
odborné a ekologické exkurzie 

 návšteva divadelných predstavení 

 exkurzia vo výrobnom podniku 

 exkurzia v obchodnom podniku 

 exkurzia v štátnom archíve 

 návšteva veľtrhov 

 návštevy múzeí – Policajné múzeum, Múzeum obchodu, Poštové múzeum 

 návšteva parlamentu 

 návšteva NBS 

Kultúrne a estetické podujatia 

 Školská  akadémia 

 Školský ples 

 Deň otvorených dverí 

 Aranžovanie vianočných stolov 

 Aranžovanie veľkonočných stolov 

 Výstava tekvíc k Halloweenu 



   

 Levické divadelné hry 

 Mediálna propagácia 

 Prezentácia školy na www stránke školy 

 Príspevky do školského časopisu  

 Príspevky do regionálnej  tlače 

 Prezentácia v miestnej televízii 

 Prezentácia školy na stretnutiach rodičov ZŠ 
 

 Besedy a pracovné stretnutia 

 Levická burza práce 

 besedy s odborníkmi – lekári, bankári, pracovníci UPSVaR 

 besedy s políciou 

 kontraktačné dni cvičných firiem  
 

 Zbierky a humanitné akcie 

 Deň narcisov – Liga proti rakovine 

 Modrý gombík - Unicef 

 Slniečko – zbierka pre týrané deti 

 Škola priateľská deťom – UNICEF 

 Darcovstvo krvi 

 Kvapka vody 

 Skleróza multiplex 

 Úsmev ako dar 

 Hodina deťom 

 Levický útulok 
 

  Realizované vzdelávacie programy – pre žiakov 

 aplikovaná ekonómia 

 E-ekonómia 

 Spoločensky zodpovedné podnikanie 

 Podnikateľské vzdelávanie 

 Myslím ekonomicky 

Všetky aktivity sa realizujú s pedagogickými zamestnancami školy, žiakmi a sociálnymi partnermi. 
Aktivity sú určené predovšetkým žiakom, učiteľom, rodičom, zamestnávateľom a širokej verejnosti. 

3.2 Charakteristika pedagogického zboru 
Pedagogický zbor je stabilizovaný, tvorí ho  24 učiteľov( nich sú 4 muži) a 5 vychovávateliek v ŠI. 
V rámci kariérových stupňov je zloženie pedagogického kolektívu nasledovné: 8 samostatných 
pedagogických zamestnancov, 9 pedagogických zamestnancov s prvou atestáciou a 7 pedagogických 
zamestnancov s druhou atestáciou. Učiteľ náboženskej výchovy  pracuje na čiastočný pracovný 
úväzok.  Všetci učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Z celkového počtu 
učiteľov je 12 učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov a 12 učiteľov odborných predmetov. 
V rámci kariérových pozícií  10 učiteľov pôsobí vo funkcii triedneho učiteľa. Štyri učiteľky vedú 
predmetovú komisiu. Jedna  učiteľka predsedá metodickému združeniu triednych učiteľov. 
 V škole pracujú koordinátori pre prevenciu drogových závislostí, pre prevenciu kriminality, pre 
študentskú radu, pre výchovu k rodičovstvu, výchovu k ľudským právam, zdravú školu. Zástupkyňa 
riaditeľky školy koordinuje maturitné skúšky a záujmovú činnosť. Riaditeľka a zástupkyňa školy  majú 
okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie  školského 
manažmentu.  Výchovná poradkyňa má kvalifikáciu  v oblasti výchovného poradenstva. Na škole 
pracuje na čiastočný úväzok aj špeciálny pedagóg, ktorý zastrešuje prácu so žiakmi s VPU. Učitelia 
majú záujem o svoj odborný rozvoj. 

3.3 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

Na škole je každoročne vypracovaný plán kontinuálneho vzdelávania.  Manažment školy považuje za 
prioritnú úlohu zabezpečiť: 

 Adaptačné vzdelávanie začínajúcich učiteľov a ich uvádzanie  do pedagogickej praxe. 

 Prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne jazykových 
spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT. 



   

 Prípravu pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu. 

 Motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 
zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 

 Sprostredkovanie  najnovších poznatkov  z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov. 

 Prípravu pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: 
videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod. 

 Prípravu pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 

 Prípravu pre zvládnutie agresívneho správania, asertivity a zvládanie stresu. 
Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok  zohľadňuje tieto potreby. 

 
 
 

3.4 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho 
procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola  využíva štandardné spôsoby hodnotenia: 

 a)   Formatívne hodnotenie používame na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania.  

 b) Sumatívne hodnotenie používame na rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly  sa zameriava 
hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu školských vzdelávacích 
programov, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií. 

Na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým vybavením, na 
hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie 
a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov, 
ale aj na kontrolnú činnosť výchovnej poradkyne, činnosť hospodárky, upratovačky a údržbára. Na 
hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy používame tieto metódy: 

Nástroje hodnotenia: 

 Hospitácie a pozorovanie. 

 Pozorovanie prevádzky školy 

 Rozhovory. 

 Ankety a dotazníky. 

 Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 
učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy každoročne. 

 Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“). 

 Hodnotenie učiteľov žiakmi. 

 SWOT analýza. 

 Hodnotenie školy zo strany zriaďovateľa. 

 Sledovanie profesijného rastu zamestnancov. 

 Prezentácia školy v médiách. 
 

3.5 Dlhodobé projekty 

Škola je veľmi úspešne už 6 rokov zapojená do medzinárodného projektu e-Twinnig, v rámci ktorého 
s partnermi realizujeme úspešne množstvo projektov.  Projekty sú zamerané na uplatňovanie 
ľudských práv. V tejto oblasti stále dosahujeme vysoké ocenenia. 

Učitelia participujú na tvorbe portálu „Moderný učiteľ“, kde v tvorbe projektového vyučovania sme už 
získali množstvo ocenení. 

V rámci projektu „Moderná škola“ sa zameriavame na skvalitňovanie využívania moderných 
didaktických prostriedkov výpočtovej techniky, internetové komunikácie, využívanie interaktívnej 
tabule. 

Učitelia pravidelne prispievajú na portál Virtuálna knižnica a niekoľkokrát sme získali titul Učiteľ 
mesiaca. 

Výstupy z týchto projektov prispejú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti 
využívania interaktívnych metód vyučovania a zvyšovania počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov.  

Škola bola v poslednom období zapojená aj do projektov financovaných z ESF: 



   

 „Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti 
ukončovania štúdia na stredných školách“, ktorého cieľom bola príprava učiteľov na 
tvorbu tém a kritérií hodnotenia žiakov.  

 „ Implementácia požiadaviek regionálneho trhu práce do ekonomického vzdelávania“ – 
dlhodobý projekt sa realizoval 3 učiteľmi školy v partnerstve s Ekonomickou univerzitou 
Bratislava. 

 Podnikateľské vzdelávanie – „Kvalitní v škole – úspešní v živote“ – certifikované 
školenie Nadácie F.H. Hayeka a partnerov. 

 „Naučme sa viac“ – certifikované kurzy Microsoft Slovensko a ELFA s.r.o. Košice. 

 „Moderné kenské školy: Digitálne technológie a projektové vzdelávanie na školách v okrese 
Voi“ v splupráci s Nadáciou Pontis. 

 „inGenious“ – projekt organizovaný Žilinskou univerzitou – medzinárodný projekt na 
spracovanie tém globálnych problémov. 

 „Týždeň projektov o bezpečnosti na internete“ – oganizovaný neziskovou organizáciou 
Indícia s podporou Nadácie Orange. 

 „KomPrax“ – vyhlásený organizáciou JUVENTA. 

 

3.6 Medzinárodná spolupráca 

Škola dlhodobo spolupracuje  s Handelsakademie LINZ v Rakúsku. Cieľom tejto spolupráce je: 

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

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

 Posilniť a skvalitniť odbornú prípravu žiakov (transfer inovácií). 

 Prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu. 

 Spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl. 

 Nadväzovať kontakty v rámci kariérneho  rastu pedagógov. 

 Výmena skúseností pedagógov 
Spolupráca s touto školou sa z finančných dôvodov prerušila. Jej obnovenie je však našim 
cieľom. 

Od roku 2012 škola spolupracuje aj s rakúskou firmou LK Walter – čo je najväčšia špeditérska 
spoločnosť v Rakúsku. Firma ponúkla žiakom možnosti: 
 

 Absolvovania odbornej praxe. 

 Brigádnickú prácu počas prázdnin. 

 Možnosť zamestnať sa po skončení školy. 
Prínosom tejto spolupráce je získanie jazykových zručností. Možnosti exkurzie v prosperujúcom 
podniku. 

3.7 Spolupráca so sociálnymi partnermi 

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

Spolupráca s rodičmi 

Rodičia sú členmi rady školy a združujú sa vo forme rodičovskej rady, kde získavajú dostatok 
informácií  o priebehu vzdelávania žiakov, o všetkých dôležitých otázkach týkajúcich sa života školy. 
Rodičia sa stretávajú 3 krát do roka na triednych schôdzkach s vyučujúcimi. Majú  možnosť sledovať 
priebežné študijné výsledky prostredníctvom internetu elektronickou žiackou knižkou, ktorú sme 
zriadili. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách 
prostredníctvom www stránok školy. Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne 
otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti.  

Spolupráca so zamestnávateľmi 

Škola  v tejto oblasti  spolupracuje  zamestnaneckými organizáciami  pri organizácii odbornej praxe 
žiakov. So zamestnávateľmi sa stretla škola  na Levickej burze práce , kde sa dohodli možné formy 



   

spolupráce. Na základe týchto dohôd sa už nadväzujú prvé kontakty s podnikmi v priemyselnom 
parku. Spolupráca  by mohla zahrňovať besedy a súťaže, sprostredkovanie rôznych zaujímavých 
exkurzií a výstav. Poradcom APE je manažment z priemyselného parku z firmy ZDF.. 

Spolupráca s inými partnermi 

Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo vyučovania 
s ďalšími partnermi:  

Microsoft Slovensko – vzdelávacie projekty v oblasti informačných technológií 

Kros a.s. Žilina – dodávateľ školského ekonomického softwéru a organizátor Olympiády Mladý 
účtovník 

P-MAT, s.r.o. – vzdelávanie učiteľov a rozvoj mimovyučovacích aktivít žiakov 

MPC Bratislava a jeho elokované pracoviská – metodické vzdelávanie učiteľov 

ŠIOV – metodické vzdelávanie učiteľov odborných predmetov 

SCCF – koordinácia cvičných firiem a vzdelávanie učiteľov 

Junior Achievment SR – koordinácia programu APE a vzdelávanie učiteľov 

EU Bratislava – vzdelávanie učiteľov a spolupráca na projektoch, štátne skúšky 

Nadácia PONTIS – spolupráca na projekte „Moderné kenské školy“ 

Združenie podnikateľov Slovenska 

Komora účtovníkov a auditorov 

Tekovské múzeum Levice 

Tekovská knižnica Levice 

Dom Matice slovenskej 

Policajný zbor – Levice 

Slovenský červený kríž 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 

Mesto Levice 

 



   

 

4    PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU    6317 M OBCHODNÁ AKADĚMIA 

4.1 Charakteristika absolventa 

Absolvent študijného odboru 6317 M obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný pracovník so 
všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so 
získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných 
podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách 
v štátnej a verejnej správe. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení 
príslušného pracoviska; 

Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického 
pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách 
podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových 
organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch; 

      Absolvent získa schopnosť komunikovať v 2 cudzích jazykoch –  riešiť problémové úlohy       
a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne 
aktualizovať. Bude schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po 
absolvovaní vzdelávacieho programu získa zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. 
Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast 
a výkonnosť v práci. 
Odborné vzdelanie je široko koncipovaná odborná orientácia. Absolvent študijného odboru 
je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie  
oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 
Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie. Môže pokračovať v štúdiu pre 
absolventov štvorročných učebných odborov v rámci denného alebo diaľkového štúdia na úrovni 
ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať aj rôznymi vzdelávacími cestami na ISCED 4, 
prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom študijnom odbore.  

Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy 
povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Týmto má absolvent študijného odboru 
garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb 
zamestnávateľov. 

4.2 Kompetencie absolventa  

Absolvent študijného odboru 6317 M obchodná akadémia po absolvovaní vzdelávacieho programu 
disponuje týmito kompetenciami: 

4.2.1 Kľúčové kompetencie 

a) Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

Absolvent má: 

 logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
 porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy,morálne 

zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 
 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 
 definovať svoje ciele a prognózy, 

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie 
 

b)   Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 

       technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 

Absolvent má: 

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



   

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

 
 
            c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Absolvent má: 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
 motivovať pozitívne seba a druhých, 
 ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 
 stanoviť priority cieľov, 
 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných 

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

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
 diskutovať konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých, 
 budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 
 uzatvárať jasné dohody, 
 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 
 analyzovať hranice problému, 
 identifikovať oblasť dohody a rozporu, 
 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 

kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia, 
 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

 pracovať samostatne a riadiť práce v menšom kolektíve, 
 určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom 

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

návrhy druhých, 
 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 

nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 
 

4.2.2 Odborné kompetencie 
 
a) Požadované vedomosti 

                  Absolvent má: 

 charakterizovať podstatu ekonomickej činnosti, ktorej cieľom je výroba, rozdeľovanie, výmena 
a spotreba materiálnych i nemateriálnych statkov a služieb, 

 vysvetliť podstatu správneho životného štýlu človeka, 
 popísať zásady bezpečnosti a hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného 

prostredia, 
 zhodnotiť funkčné súvislosti medzi geografickým prostredím, človekom a spoločnosťou..  

 
   

               b) Požadované zručnosti 
 
               Absolvent vie: 

 aplikovať v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a 
vystupovania, 

 pracovať s odbornou literatúrou, 
 nakladať s materiálom, energiou, odpadom, vodou a inými látkami ekonomicky a s ohľadom 

na životné prostredie, 
 hospodáriť s pracovnými prostriedkami so snahou dosiahnuť efektívny ekonomický výsledok, 
 aplikovať estetické hľadiská v praxi, 



   

 aplikovať návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a ochrany životného prostredia, 

 získať informácie o všeobecných ľudských právach. 
 

            c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
                 Absolvent sa vyznačuje: 

 empatiou, toleranciou, 
 vytrvalosťou, flexibilitou, 
 kreativitou, komunikatívnosťou, 
 spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou, 
  diskrétnosťou a zodpovednosťou, 
 iniciatívnosťou, adaptabilnosťou. 

 



   

5. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŠTUDIJNOM ODBORE 

 6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA 

 

Názov a adresa školy Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, 
934 40 Levice 

Názov školského vzdelávacieho programu Krok za krokom ekonómom 

Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 
 

5.1 Popis školského vzdelávacieho programu 
Školský vzdelávací program  v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia na našej škole bol 
zostavený podľa analýzy doterajšieho stavu, skúseností pedagogického zboru. Reaguje na požiadavky 
rodičov, požiadavky praxe a možnosti v regióne. Predmety a ich obsah boli starostlivo vybraté tak, 
 aby adaptácia absolventa na potreby praxe bola bezporuchová,  
 aby absolventi mohli pokračovať v ďalšom vzdelávaní na vyšších stupňoch vzdelania, 
 aby sa odbúral encyklopedizmus vedomostí,  
 aby sa prehĺbili praktické kompetencie, 
 aby sa odstránila duplicita preberaného učiva v rôznych predmetoch a využili sa efektívne 

medzipredmetové vzťahy,  
 aby tvorivo zasahoval do svojho životného, pracovného a spoločenského prostredia, 
 aby porozumel vlastnej osobnosti, 
 aby porozumel  osobnosti ľudí  a našiel si miesto v spoločnosti, 
 aby sa zvýšilo zdravé sebavedomie absolventov.   

 
Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné 
požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech  na základnej škole, 
výsledky celoštátneho testovania žiakov 9. ročníkov a úspechy žiakov v rôznych súťažiach.  Konkretizácia 
kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené  a schvaľované každoročne 
pedagogickou radou.   

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných kľúčových 
kompetencií. Veľký  dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza 
zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie 
a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie  odborného prejavu v slovenskom 
jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. 
Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami 
spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, biológie a ekológie , ktoré sú 
nevyhnutné pre výkon povolania.  

V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, účtovníctva, administratívy, právnej 
náuky, spoločenskej komunikácie, a pod. V rámci praktického vzdelávania žiaci získavajú  zručnosti 
aplikácie teoretických vedomostí v praxi cestou cvičných firiem, ovládania ekonomického softwaru, 
založenia a vedenia vlastnej firmy. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie jeho 
osobnostných a profesijných vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Škola v  stratégii vyučovania škola popri klasických vyučovacích metódach bude uplatňovať  moderné 
vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy, tak pre profesijný život, 
ako aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Využívať sa budú projektové vyučovanie, problémové 
vyučovanie, a to  hlavne pri riešení problémových úloh. Žiaci budú vedení k  tímovej práci a spolupráci. 
Uplatňujú sa metódy dialogické slovné formou účelovo zameranej diskusie, ktorá  naučí žiakov 
komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. 



   

Za dôležitú považujeme pozitívnu motiváciu žiakov v každodennom živote. Škola kladie veľký dôraz na 
motivačné činitele – zaraďovanie rolových hier, súťaží, simulačných a situačných metód, riešenie 
konfliktov , verejné prezentácie prác na rôznych súťažiach  a pod. Metodické prístupy budú priebežne 
vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov.  Chceme 
poskytnúť žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. Učiť ich 
chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného 
vyučovania budú predovšetkým aplikačného a heuristického typu, kde cestou praktických činností 
v cvičných firmách, ekonomických cvičeniach žiak poznáva reálny ekonomický život. Kľúčové, všeobecné 
a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je konkretizovaný v učebných 
osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov.  
Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na 
odporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka. Škola 
zamestnáva špeciálneho pedagóga. 

Klasifikácia prebieha podľa  platného klasifikačného poriadku. Pre každý predmet sú stanovené presné 
pravidlá hodnotenia. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na základe kritérií, s primeranou náročnosťou 
a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka 
a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti 
žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko - 
psychologických poradní, rozhovormi so žiakom, jeho rodičmi. Pri hodnotení sa využívajú kritériá 
hodnotenia na zabezpečenie objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení.  

  5.2 Základné údaje o štúdiu 

Kód a názov študijného odboru: 6317 M  obchodná akadémia 

 

Dĺžka štúdia: 4 roky 
 
 

Forma štúdia: 
 

denná 
 
 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na 
štúdium:  

- podmienky prijatia na štúdium ustanovujú kritériá  vpredpis 
 prijímacieho  konania na stredné školy, 

- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. 

Spôsob ukončenia štúdia:  
 
 

maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  
 
 

vysvedčenie  o maturitnej skúške 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  
 
 

úplné stredné odborné vzdelanie 
ISCED 3A 

Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

v pracovných pozíciách ako ekonóm, účtovník, sekretárka, 
pracovníčka odbytu a marketingu,   súkromný podnikateľ,  odborný 
ekonomický pracovník v rôznych formách podnikateľských subjektov, 
ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách  

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie):  

možnosti ďalšieho vzdelávania v pomaturitnom štúdiu a  v príbuzných 
odboroch na vysokej škole 

5.3 Organizácia vyučovania 

Študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným 
vzdelaním, nevyhnutným pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom 
i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej i verejnej správe.  



   

Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre permanentné vzdelávanie i prípadné vysokoškolské štúdium. 
Študijný odbor pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom. Obsah učiva 
všeobecnovzdelávacích  predmetov je koncipovaný  tak, aby dotváral odborný profil absolventa.  
Odborné vzdelávanie umožňuje  absolventovi získať odborné teoretické vedomosti, prostredníctvom ktorých je  
schopný  samostatne vykonávať  ekonomické činnosti súvisiace s obchodno-podnikateľskou praxou, spojené so  
získavaním a spracúvaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, odbytu, marketingu, personalistiky, vo vedení 
administratívy,  účtovníctva a finančného hospodárenia. 
Praktické vzdelávanie integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky tak, aby ich bol absolvent schopný 
aplikovať v praxi, aby vedel pracovať samostatne aj v kolektíve, a aby bol adaptabilný v príbuzných odboroch 
činnosti. 
Štúdium voliteľných predmetov umožňuje odbornú orientáciu podľa možností školy, potrieb regiónu, záujmov a 
schopností žiaka a ich voľbou sa dotvára  odborný profil absolventa. 
Na základe vedomostí a spôsobilostí nadobudnutých počas štúdia získa absolvent predpoklady pre ďalší 
samostatný  rozvoj  a celoživotné vzdelávanie.  
Vzdelávanie sa uskutočňuje prevažne v škole v klasických a odborných učebniach. Predmet  odborná prax 
v treťom ročníku sa uskutočňuje na pracoviskách rôznych zamestnávateľov. 

Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR. 
Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného plánu.  

5.4 Zdravotné požiadavky na žiaka 

Do študijného odboru 6317 M obchodná akadémia môže  byť prijatý len uchádzač, ktorého zdravotnú spôsobilosť 
písomne potvrdil lekár na prihláške na štúdium. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti zdravotnú spôsobilosť 
žiaka posúdi aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.   

5.5 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie neohrozujúcu 
prácu vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov (zákonov, 
nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem).  

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanovených v zdravotníckych 
predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, bezpečná prevádzka, 
používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie činností musí byť v súlade s požiadavkami, 
ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce).  

 

Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  sú: 

 dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi predpismi 
a s prácou v počítačových učebniach, 

 používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom, 

 používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

 vykonávanie stanoveného dozoru .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

6  Učebný   plán „Krok za krokom ekonómom“ pre školský rok 2013/2014 od 1.ročníka  

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích 

hodín v ročníku SPOLU 

 

Spolu za 

štúdium 1. 2. 3. 4. 

Celkový počet vyučovacích hodín 33 33 33 33 132 4227 

   A. Všeobecné vzdelávanie 21/12 18/9 12/7 14/9 65/37 2013 

A/1 Jazyk a komunikácia 10/7 9/6 8/5 11/7 38/25 1131 

 slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 4 13 327 

 prvý cudzí jazyk 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13 420 

 konverzácia  v prvom cudzom jazyku - - - 2/2 2/2 60 

 druhý cudzí jazyk 3/3 3/3 2/2 2/2 10/10 324 

A/2 Človek a hodnoty  1/1 1/1 - - 2/2 66 

  etická výchova/náboženská výchova 1/1 1/1 - - 2/2 66 

A/3Človek  a spoločnosť 2 3 - - 5 165 

  dejepis 1 1 - - 2 66 

  občianska náuka  1 2 - - 3 99 

A/4 Človek a príroda 2 1 - - 3 99 

   biológia  2 1 - - 2 99 

A/5Matematika a práca s informáciami        4/2 2 2 1 9/2 294 

   matematika 2 2 2 –1 7 228 

   informatika 2/2 - - - 2/2 66 

A/5 Zdravie a pohyb 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 258 

   telesná a športová výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 258 

   B. Odborné vzdelávanie 12/4 15/7 21/14 19/15 67/40 2214 

B/1  Teoretické vzdelávanie 8 8 6/2 8/2 30/4 966 

 podniková ekonomika 3 4 4 3 14 453 

 spoločenská komunikácia - 2 - - 2 66 

 úvod do makroekonómie - - - 3 3 90 

 hospodárska geografia 2 - - - 2 66 

 právna náuka - 2 - - 2 66 

 tovaroznalectvo 3 - - - 3 99 

 APE/BAN/DAS//MAR - - 2/2 2/2 4/4 126 

B/2 Praktické vzdelávanie 4/4 7/7 15/13 11/11 37/35 1248 

aplikovaná informatika - 2/2 - - 2/2 66 

informačno-komunikačné technológie - - 2/2 2/2 4/4 126 

administratíva a korešpondencia 4/4 2/2 2/2 - 8/8 264 

účtovníctvo - 3/3 4/4 3/3 10/10 321 

cvičná firma - - 2/2 - 2/2 66 

štatistika - - 2 - 2 66 

ekonomické cvičenia - - - 4/4 4/4 120 

ekonomický softvér        - - 3/3 - 3/3 99 
 APM/MYE/ MIP/SINF/JOP - - - 2/2 2/2 60 

 odborná  prax - - 2 týždne - - 60 



   

6.1 Poznámky k učebnému plánu 

a) Učebný plán je zostavený tak, že dodržuje proporcie medzi všeobecným a odborným vzdelávaním 
a ich záväzný minimálny rozsah.  Vzdelávacie oblasti sú rozpracované do  vyučovacích predmetov. 
Počty vyučovacích hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti zohľadňujú  nevyhnutné minimum.  

b) Počet týždenných vyučovacích hodín v školskom vzdelávacom programe je 33 hodín týždenne a za 
celé štúdium 132 hodín. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v študijnom odbore sa realizuje v  1., 
2. a  3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v  4. ročníku v rozsahu 30 týždňov. Časová rezerva je využitá 
na opakovanie a doplnenie učiva, na účelové kurzy a cvičenia, na tvorbu projektov, exkurzie 
a v poslednom ročníku na absolvovanie  maturitnej skúšky. 

c) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy a podľa objemu normatívnych  
        mzdových prostriedkov a počtu žiakov. 

d) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa  realizuje s dotáciou  3 hodiny týždenne v prvom až 
treťom ročníku a 4 hodiny štvrtom ročníku pre intenzívnu prípravu na maturitné skúšky.( 1 
disponibilná hodina) 

e) Vyučujú sa dva z jazykov: jazyk anglický, nemecký, ruský. Výučba prvého cudzieho jazyka sa 
v študijných odboroch  realizuje v rozsahu 4 týždenných vyučovacích hodín v 1. a v rozsahu troch 
vyučovacích hodín v 2., 3. a 4. ročníku. V prvom ročníku bola pridaná na prvý cudzí jazyk jedna 
disponibilná hodina. Výučba druhého cudzieho jazyka sa realizuje  v predpísanom rozsahu 3 
týždenných vyučovacích hodín v 1.a 2.  ročníku a  v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v 3. 
a 4. ročníku.( 11 disponibilných hodín). 

f) V rámci disponibilných hodín bol v 4. ročníku zaradený predmet konverzácia v 1. cudzom jazyku  
v rozsahu dvoch vyučovacích hodín. ( 2 disponibilné hodiny) 

g) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ sú predmety etická/náboženská výchova. 
Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 
20 žiakov v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. a 2. ročníku štúdia.  Predmety nie sú 
klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“. 

h) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ sú predmety dejepis a občianska náuka. 
Predmet občianska náuka  sa vyučuje  v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1.ročníku a  
dvoch v 2.  ročníku štúdia. Predmet dejepis sa vyučuje v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny 
v 1. a 2. ročníku štúdia. Predmety sú klasifikované.   

i) Vo vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ je predmet biológia,   ktorý sa vyučuje  v rozsahu 2 
vyučovacích  hodín  v 1.ročníku a jednej hodiny v 2. ročníku. 

j) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sú predmety matematika 
a informatika.  Predmet matematika sa vyučuje v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v 1., 2. 
a 3. ročníku štúdia a v rozsahu 1 vyučovacej hodiny v štvrtom ročníku. Predmet  informatika sa 
vyučuje  v rozsahu 2  vyučovacích hodín v 1. ročníku štúdia. (3 disponibilné hodiny) 

k) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová výchova, ktorý sa 
vyučuje  v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v každom ročníku.  

l) V rámci odborného vzdelávania bolo pridaných do praktického vzdelávania 11 disponibilných 
hodín, ktoré zohľadňujú záujmy žiakov, rodičov a potreby regiónu.  Disponibilné hodiny posilňujú 
profil žiakov, umožňujú dôkladnejšiu prípravu na maturitné skúšky a prijímacie konanie na ďalšie 
štúdium. Ďalej umožňujú efektívne využitie medzi predmetových vzťahov na vyššej úrovni.  

m) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov študijných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným Kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

n) Podľa záujmu sa v prvom ročníku organizuje Kurz pohybových aktivít -  lyžiarsky kurz v rozsahu 
jedného týždňa. 



   

o) Účelové kurzy sa realizujú v rámci časovej rezervy v školskom roku. 

p) Predmet  odborná prax sa organizuje v 3. ročníku formou súvislej externej odbornej praxe v rámci 
časovej rezervy v školskom roku. Predmet sa klasifikuje a klasifikácia sa viaže na odovzdanie práce 
z praxe v rozsahu stanovenom v učebných osnovách.   

q) V treťom ročníku si žiaci volia voliteľný odborný predmet/ APE/BAN/DAS/MAR/, ktorý sa vyučuje 
v 3. a 4. ročníku v rozsahu dvojhodinoviek. 

r) V štvrtom ročníku si volia ďalší voliteľný predmet APM/MIE/MIP/SINF/JOP, ktorý zvyšuje odbornú 
pripravenosť a praktické zručnosti žiakov ako aj zohľadňuje zvolený typ vysokoškolského štúdia. 
Použité 2 disponibilné hodiny. 

s) Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 

t) Pre žiakov úplne oslobodených od telesnej a športovej prípravy môže byť zriadená Zdravotná   

         telesná výchova. Jej zriadenie je viazané na počet takýchto žiakov. Predmet sa hodnotí absolvoval. 

 
 
 
6.2 Prehľad využitia týždňov počas školského roka 

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

Vyučovanie podľa rozpisu učiva 33 33 33 30 

Telovýchovný kurz 1 - 1 - 

Odborná prax - - 2 - 

Maturitná skúška - - - 2 

Časová rezerva 6 7 4 5 

Celkom týždňov 40 40 40 37 

 

 

 

 

Účelové kurzy 

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

Spolu hodín 

Ochrana života 
a zdravia - cvičenie 

2 dni 2 dni   24 hodín 

Ochrana života 
a zdravia kurz 

  3 dni  18 hodín 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
7             PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠkVP 
 

 

Názov a adresa školy Obchodná akadémia,Ul.Kálmána Kittenbergera 2,934 40 
Levice 

Názov školského vzdelávacieho programu Krok za krokom ekonómom 

Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský  

Druh školy  štátna 

Dátum schválenia ŠkVP 28. august 2013 

Miesto vydania  Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, 
 

7.1 Materiálne podmienky na realizáciu vzdelávacieho programu 

Vyučovanie je realizované v budove školy na ulici Kálmána Kittenbergera 2 a v prenajatých priestoroch 
ZŠ v oddelenom pavilóne na ulici  Sv. Michala  v Leviciach vzdialenej 150 metrov od hlavnej budovy 
školy( odborná učebňa ADK). Telesná a športová výchova sa vyučuje v priestore mestskej telocvične 
v Dome športu, ktorá je vzdialená od hlavnej budovy cca 800 metrov. 

Kapacita školy: 

Školský manažment: 
kancelária riaditeľa školy   
kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy  
kancelária pre sekretariát 
príručný sklad s odkladacím priestorom 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 
zborovňa  
miestnosť pre rokovania s rodičmi 
počítačová miestnosť a učiteľská príručná knižnica 
sklad s odkladacím priestorom 
sociálne zariadenie   

Nepedagogickí zamestnanci školy: 
kancelárie pre ekonómku a hospodárku 
príručný sklad s odkladacím priestorom  
vrátnica a rozmnožovňa 
dielňa 
kotolňa 
archív 

Ďalšie priestory: 
hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, 
sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky 
priestor pre centrálne ovládanie didaktickej techniky 
sklad učebníc 
knižný kabinet pre knihy pre žiakov 
bufet 
 
 



   

Makrointeriéry: 

Školská budova 
Školský dvor – s altánkom 

Školský internát  - na ulici Zdenka Nejedlého 73  (súčasť školy) vzdialený od budovy školy asi 1,5 km 
 60  izieb pre žiakov – bunkový systém -2 izby majú vlastné sociálne zariadenie 
 4   izolačné izby 
 vrátnica 
 zborovňa 
 5 spoločenských  miestností 
 ADK 
 knižnica 
 krajčírska miestnosť 
 posilňovňa pre chlapcov 
 fitnes pre dievčatá 
 kuchynka 

Školská jedáleň a kuchyňa   s obedňajšou prevádzkou. 

Vyučovacie interiéry 

1. Klasické triedy  -     učebne pre teoretické vyučovanie (10) 
2. Odborná učebňa -  videoučebňa pre cudzie jazyky 
3. Odborná učebňa  -  cvičná firma a ekonomické cvičenia (2) 
4. Odborná učebňa  -  informatika ( 4 ) 
5. Odborná učebňa  -   ADK ( 2 ) v prenájme 
6. Telocvičňa - prenajatá 

Vyučovacie exteriéry 
 Ihriská v mestskom športovom areáli 
 Eko učebňa 
 
7.2.Personálne podmienky 
Požiadavky na manažment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program, je v súlade s požiadavkami 
odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými predpokladmi, ktoré sú nevyhnutné pre výkon 
náročných riadiacich činnosti podľa platných predpisov. Podrobnejší opis štruktúry pedagogických 
zamestnancov je uvedený v časti 3.2. 

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov všeobecnovzdelávacích 
predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program, je v súlade s platnými   predpismi.  
Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších 
a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci 
zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v  
študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím program. Práva a povinnosti pedagogických 
zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných 
predpisov.      

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov, ktorí 
realizujú školský vzdelávací program, je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších 
kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších 
pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad 
všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore 
v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov 
sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.      

 Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (ekonómka-učtovníčka, mzdárka-, 
hospodárka, technik IKT, sekretárka-pokladníčka-personalistka, školník, upratovačky a pod.), 
ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho programu, je v súlade s platnými   
predpismi.  Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované 
po dobu ich činnosti v rámci platných predpisov.      



   

 Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný poradca je 
pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej psychologickej 
a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Na škole 
pracuje aj špeciálny pedagóg na čiastočný pracovný úväzok. Prácu výchovného poradcu 
a špeciálneho pedagóga usmerňujú metodické, pedagogické a psychologické centrá. Práca  
výchovného poradcu ako aj špeciálneho pedagóga a dodržiavanie všeobecne záväzných 
platných predpisov v oblasti výchovného poradenstva podlieha kontrolnej činnosti zo strany 
riaditeľa strednej školy.  Ďalšie práva a povinnosti výchovného poradcu vymedzujú vnútorné 
predpisy školy (pracovný poriadok, organizačný poriadok školy, vnútorný mzdový predpis a pod.).  

7.3 Organizačné podmienky 

 Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy 
a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie obsahu 
vzdelávania v školských vzdelávacích programoch vychádza zo ŠVP. Stanovené vzdelávacie 
oblasti a ich minimálne počty hodín boli v tomto programe dodržané a sú preukázateľné. 
Vzdelávanie a príprava žiakov je organizovaná ako štvorročné štúdium.  

 Vyučovanie  začína o 7,55 hod. Organizácia školského roka sa riadi podľa pedagogicko-
organizačných pokynov v danom školskom roku. 

 Výchovno-vzdelávací proces sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  
 Správanie žiakov upravuje Školský poriadok pre žiakov Obchodnej akadémie K. Kittenbergera 

2. Zabezpečuje jednotnosť v celom výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidlá správania 
sa žiakov.  Na školskom internáte je vypracovaný Internátny  poriadok. Obsahujú tiež práva 
a povinnosti žiakov. Žiaci sa oboznamujú so školským poriadkom každý rok na prvej vyučovacej 
hodine prvý deň školského roka a podpisujú v osobitnom zázname svojím podpisom jeho 
rešpektovanie. Táto skutočnosť je zaznamenaná aj v triednych knihách.  

 Správanie sa žiakov v odborných učebniach vymedzujú Pravidlá pre prácu s výpočtovou 
technikou a internetom. Upravujú aj správanie sa žiakov na internete  a špeciálne požiadavky 
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Tieto podpisujú  žiaci v osobitnom zázname. Svojím 
podpisom potvrdzujú ich  rešpektovanie. Táto skutočnosť je zaznamenaná aj v triednych knihách.  

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

 Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym predpisom. 
Maturitná skúška sa skladá z externej. písomnej, praktickej a ústnej časti. Úspešní absolventi 
získajú maturitné vysvedčenie.  

 Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú v rámci časovej rezervy  týždňov školského roka. 
Kurz na ochranu človeka a prírody sa organizuje  priebežne počas roka skupinovou formou  v  6   
hodinových celkoch v 3. ročníku. Cvičenia na ochranu zdravia človeka sú zaradené v 1. a 2. 
ročníku. Telovýchovný výcvikový kurz organizujeme ako  lyžiarsky kurz v 1. ročníku. Plavecký 
zdokonaľovací  kurz  môžu žiaci absolvovať podľa záujmu v 2. ročníku. 

 Organizácia exkurzií je súčasťou   všeobecného aj odborného vzdelávania  a zameriavajú sa na  
poznávanie výrobného procesu, skladové hospodárstvo, veľkoobchod, archiváciu dokumentov, 
veľtrhy a na návštevy divadelných predstavení, múzeí a pod. Exkurzie sa konajú v každom 
ročníku s pedagogickým dozorom  a počtom žiakov v zmysle platných predpisov.  Odborný 
obsah  exkurzií  vyplýva z obsahu učebných osnov odboru  štúdia   a plánuje sa v ročných 
plánoch práce školy.  

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



   

 Súťaže a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v odbore  na školskej úrovni sa 
organizuje v priebehu školského roka. Sú to strojopisné súťaže, súťaže v úprave textu na 
počítače, súťaž o najlepšieho počtára, súťaž o najlepšieho účtovníka, pravopisné súťaže, SOČ, 
súťaž v powerpointových prezentáciách, recitačné súťaže, súťaže vo vlastnej tvorbe a iné. 
Víťazní žiaci sa môžu potom zúčastňovať aj na súťažiach  a prezentáciách na vyššej úrovni. 

7.4 Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

Vytváranie podmienok  bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého vyučovacieho 
procesu. Postupuje sa podľa platných predpisov, nariadení, vyhlášok, noriem a pod.  Priestory, v ktorých 
prebieha  vyučovanie, musia zodpovedať platným právnym predpisom, vyhláškam, technickým normám 
a predpisom ES.  

Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých rizík spojených 
najmä s vyučovaním. Škola každoročne zabezpečuje revízie prenosných elektrických zariadení, revízie 
hasiacich prístrojov. 

V budove školy, v telocvični, v školskom internáte a v jedálni sú umiestnené lekárničky pre poskytnutie 
prvej pomoci. V roku 2008 sa všetci učitelia zúčastnili kurzu prvej pomoci organizovaného Slovenským 
červeným krížom a pravidelne sú všetci zamestnanci preškolovaní v oblasti BOZP. 

Škola má spracované: 
a) Metodika činnosti a postupy konania  pre ochranu  žiakov,  zamestnancov pri vzniku mimoriadnych  
    udalostí 
b) Projekt protipožiarnej ochrany 
c) Internú smernicu postupu pri vzniku školského úrazu a evidencii nebezpečných udalostí 
d) Prevádzkové poriadky školy, školského internátu a školskej jedálne. 
Zamestnanci školy sú pravidelne  preškolovaní v oblasti bezpečnosti práce. 

Každý školský rok triedny učiteľ oboznámi žiakov s Pokynmi na zaistenie bezpečnosti  a ochrany 
zdravia pri výchove a vyučovaní žiakov OA. Tieto obsahujú pokyny k práci s elektrickými zariadeniami, 
pokyny pri správaní sa počas prestávok , pri organizovaní hromadných akcií a pre evidenciu a hlásenie 
školských úrazov. 

Problematika bezpečnosti a hygieny práce v odborných je podrobne popísaná v Pravidlách pre prácu 
s výpočtovou technikou a internetom. Tieto pravidlá sú umiestnené na dverách odborných učební  ako 
aj na webovej stránke školy. Problematiku bezpečnosti rozpracováva  aj Školský poriadok pre žiakov 
OA, Žiaci sú s ním oboznámení na začiatku školského roka, je citovaný v Študentskej knižke , na 
webovej stránke školy.  V školskom internáte platí Internátny poriadok pre ubytovaných.  

Na prvom rodičovskom združení rodičia podpisujú Univerzálny informovaný súhlas, ktorým potvrdzujú 
informovanosť s akciami školy  a súhlas s každou jednotlivou akciou vyjadrujú cestou Študentskej knižky. 

Na začiatku štúdia uzatvára riaditeľka školy s rodičmi a žiakmi Dohodu v oblasti postupov školy  pri 
zistení návykových látok a šikanovania, v oblasti poskytovania informácií a oblasti zodpovednosti za 
poškodzovanie majetku školy.  

 

 
7.5 Organizácia a podmienky ukončovania výchovy a vzdelania žiakov 
 
Štúdium je ukončené maturitnou skúškou, ktorá sa koná v zmysle zákona  č.245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho zmien a doplnkov, 
Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení jej ďalších zmien, 
Vyhlášky MŠ SR č. 319/2008 Z.z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení jej 
ďalších zmien. 
Maturitná skúška sa skladá z nasledovných predmetov: 
- slovenský jazyk a literatúra – má externú časť , písomnú formu internej časti a ústnu formu internej  
  časti, 
- prvý cudzí jazyk - má externú časť , písomnú formu internej časti a ústnu formu internej časti. Žiak si   



   

  volí náročnosť na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca,   
  riaditeľka školy môže uznať jazykový certifikát ako náhradu maturitnej skúšky, 
- teoretická časť odbornej zložky – koná sa ústne pred maturitnou komisiou podľa vyžrebovanej témy, 
- praktická časť odbornej zložky – koná sa jednou z nasledovných foriem: 
  a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy ekonomickej agendy firmy podľa vyžrebovaného  
      zadania 
  b) obhajoba vlastného projektu  
  c) obhajoba úspešných súťažných prác. 
Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších, maximálne z dvoch predmetov. 
Dokladom o ukončení vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške. Jeho súčasťou je Dodatok 
k vysvedčeniu, ktorý obsahuje informácie o absolventovi strednej školy, získanom vzdelaní, obsahu 
štúdia, predmetoch štúdia žiaka a počtoch hodín za štúdium. 
Škola má vypracovanú internú smernicu- Maturitný poriadok  - ktorá slúži pre oboznámenie žiakov 
s právami, povinnosťami žiakov, hodnotením maturitných skúšok, termínmi prihlásenia sa. Pre praktickú 
časť odbornej zložky má škola vypracovanú Smernicu pre prípravu a realizáciu praktickej časti 
odbornej zložky maturitnej skúšky                                

 

8 PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI     

   POTREBAMI V ŠTUDIJNOM ODBORE 6317 M obchodná akadémia 

Vzdelávanie žiakov prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a Zákonom o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon), ktoré stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“).   

Štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia vzhľadom na špecifiká a náročnosť môže byť 
poskytnuté pre uchádzačov   s dobrým zdravotným stavom. Zdravotný stav posudzuje dorastová lekár. 
V prípade žiaka ŠVVP mieru postihnutia posúdia odborníci – psychológ, špeciálny pedagóg, odborný 
lekár  a posudková komisia sociálneho zabezpečenia.    

. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

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

 psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby), 

 prognosticky veľmi závažnými ochoreniami oka a sluchu. 
 
Špecifické ciele školy v oblasti vzdelávania žiakov so ŠVVP– rozpracovanie problematiky do 
jednotlivých činností a konkrétne plnenie úloh 
 
Riaditeľ školy 

 oboznamuje sa  s diagnózou žiakov so ŠVVP s tým, ako sa bude porucha  alebo postihnutie  
prejavovať vo výchovno – vzdelávacom procese, aká je prognóza, špecifické postupy vo výchove 
a vzdelávaní, aké organizačné zmeny, úpravu prostredia ,školy a triedy bude potrebné previesť 
,aké kompenzačné pomôcky je nutné  zabezpečiť, 

 oboznamuje ostatných vyučujúcich  s týmito skutočnosťami, 

 podpisom berie na vedomie vypracovaný individuálny  výchovno – vzdelávací program (ďalej len 
IVVP), 

 vytvára všetky podmienky na úspešnú integráciu žiakov so ŠVVP, 

 rozoberá problematiku  integrovaných žiakov na pracovných a klasifikačných poradách, 

 zabezpečuje metodické usmernenie učiteľov, 

 zabezpečuje spoluprácu s poradenským  zariadením, 

 zabezpečuje metodické pokyny, školské predpisy, nákup odbornej literatúry týkajúcej sa 
problematiky žiakov so ŠVVP, 

 zabezpečuje kompenzačné pomôcky a špeciálne učebné pomôcky zakúpením alebo zapožičaním 
zo špeciálnej školy, ŠPP alebo DIC, 

 na hospitáciách sa zameriava aj na činnosť učiteľa s integrovanými žiakmi, 



   

 kontroluje kompletné vyplnenie a pravidelné dopĺňanie Návrhu na prijatie, dokumentáciu 
obsiahnutú vo formulári, 

 konzultuje prijatie žiaka so ŠVVP s odborníkmi a s pedagogickou radou, 

 zabezpečuje odborno – personálne podmienky  vytvorením pracovného miesta školského 
špeciálneho pedagóga, 

 dohliada na to, aby realizáciou práv integrovaných žiakov neboli obmedzené práva ostatných 
žiakov, 

 v pravidelných intervaloch sa informuje u školského špeciálneho pedagóga (ďalej len  ŠSP), ako 
napreduje integrácia, aké problémy sa vyskytli, ako sa riešili, kontroluje, aby sa realizovali 
odporúčania ŠŠP, 

 v spolupráci so ŠŠP zodpovedá ,aby nároky kladené na integrovaných žiakov boli v súlade s ich 
možnosťami, 

 po prerokovaní s pedagogickou radou rozhoduje o slovnom hodnotení žiakov so ŠVVP, 

 konzultuje prijatie žiaka so ŠVVP s odbornou komisiou, prerokúva podrobnosti úpravy prijímacej 
skúšky, určuje formu prijímacej skúšky, technické a časové úpravy tak, aby žiak so ŠVVP mohol 
napriek postihnutiu či poruche preukázať svoje vedomosti a zručnosti, 

 riadi kontrolnú činnosť, ktorá sleduje stav dokumentácie žiakov ŠVVP , jej úplnosť, dodržiavanie 
termínov vypracovania IVVP, priebežné zaznamenávanie zmien  a vyhodnocovanie IVVP, plnenie 
resp. neplnenie úprav učebných postupov a osnov v danom predmete , dôvody stavu, 

 na základe výsledkov hospitácií ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 
a vykonáva kontrolu ich plnenia,  

 zabezpečuje, aby bola zabezpečená ochrana dôverných informácií v dokumentácii žiaka  so 
ŠVVP. 

 
Pedagogickí zamestnanci 
 

 dôkladne sa oboznámia s dokumentáciou žiakov so ŠVVP, so závermi diagnostických vyšetrení, 
s odporúčaniami špeciálneho pedagóga, 

 v styku so žiakmi so ŠVVP volia individuálny prístup, individuálne rozhovory, vytvárajú situácie 
v ktorých sa môžu ich vedomosti alebo dobré vlastnosti prejaviť, neposkytujú im neprimerané 
úľavy ,výhody, kladie na nich primerané nároky, priebežne si overujú, či žiaci učivu porozumeli, 
stále vyžadujú spätnú väzbu, často ich motivujú,  aby vzbudili a udržali ich pozornosť, učia ich 
samostatne pracovať s encyklopedickou literatúrou, so slovníkmi, mapami, knihami, pri spoločnej  
činnosti rovnomerne zapájajú aj týchto žiakov, konkretizujú preberané učivo prostredníctvom 
učebných pomôcok, zhotovujú alebo upravujú učebné pomôcky pre integrovaných žiakov, ktorí 
preberajú iné učivo ako ostatní žiaci, snažia sa začleniť ich do kolektívu, nežiadajú od žiakov 
činnosti, v ktorých vzhľadom na svoju poruchu nemôžu podať primeraný výkon, zohľadňuje 
vlastnosti, správanie, neistotu, úzkosť, psychosomatické problémy, ktoré sú dôsledkom poruchy či 
postihnutia, 

 pri hodnotení výchovno – vzdelávacích výsledkov rešpektujú u žiakov so ŠVVP ich psychický 
a fyzický zdravotný stav, druh a stupeň poruchy alebo postihnutia, vplyv  na úroveň práce a jej 
výsledky, ich výchovno – vzdelávacie výsledky posudzujú objektívne, primerane náročne, ale berú 
do úvahy aj ich usilovnosť, svedomitosť, individuálne schopnosti a záujmy, ale aj požiadavky na 
ich ďalšie vzdelávanie, 

 ohľaduplne posudzujú úroveň ich vedomostí, schopností a zručností v porovnaní so spolužiakmi, 
negatívne nehodnotia tie výkony žiakov, ktoré sú ovplyvnené ich postihnutím. 

 
Triedni učitelia 

 v spolupráci s výchovným poradcom a školským špeciálnym pedagógom vypracúvajú IVVP, 
vypĺňajú  formuláre “Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP do strednej školy na individuálnu integráciu“, 

 snažia sa začleniť žiakov so ŠVVP do kolektívu, vysvetliť spolužiakom rozdielny prístup 
k hodnoteniu  integrovaného žiaka, učia tak žiakov i triedu akceptovať postihnutie a jeho dôsledky 
vo výchovno – vzdelávacom procese, 

 podporujú sebarealizáciu žiaka so ŠVVP, učia ho prekonávať ťažkosti, 

 informujú rodičov o postupoch, možnostiach a výsledkoch hodnotenia a klasifikácie. 



   

 
Školský špeciálny pedagóg 

 kontroluje  a dohliada  na platnosť správ odborných  vyšetrení (PPP,ŠPP,..) 

 spolupracuje s triednym učiteľom pri vypracovaní IVVP z odborného hľadiska, 

 dohliada na edukáciu integrovaných žiakov a špeciálno-pedagogickú starostlivosť podľa ich 
potrieb, 

 poskytuje konzultácie, rady a informácie vyučujúcim a rodičom žiakov so ŠVVP, 

 podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami – PPP, ŠPP,DIC, školský 
psychológ, výchovný poradca, 

 
Výchovný poradca 

 rozpracúva potreby integrovaných žiakov na podmienky školy, 

 vypracováva analýzu za uplynulý školský rok, 

 vedie evidenciu a prehľad o počte integrovaných žiakov , druhu a stupni ich postihnutia, termíne 
povinnej alebo potrebnej rediagnostiky kontrolných psychologických a špeciálnopedagogických  
vyšetrení, 

 s triednymi učiteľmi spolupracuje v ich predmetových komisiách a koordinuje aj ich spoluprácu so 
špeciálnym pedagógom pri vypracúvaní výchovno – vzdelávacích programov integrovaným 
žiakom, 

 zabezpečuje stretnutia rodičov integrovaných žiakov s vedením školy ešte pred prijímacími 
skúškami, 

 spolupráca s PPP, KPPP, ŠPP 

 zabezpečuje odpisy vysvedčení individuálne integrovaným žiakom. 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci 
rešpektujú doporučenia psychologických vyšetrení žiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení 
správania žiaka. Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na hodnotenie. 
Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam žiaka a nemajú negatívny 
vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia taký druh prejavu, v ktorom má žiak predpoklady preukázať 
lepšie výkony.  

Podrobné podmienky vzdelávania a hodnotenia žiakov so ŠVVP sú rozpracované v prílohe 

 č. 1.  

 

 

9 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 M  

     OBCHODNÁ AKADÉMIA 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov považujeme za významný faktor vyučovacieho procesu.  
Našim cieľom je poskytovať žiakovi kvalitnú spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie 
o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáže zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil 
a v čom má ešte nedostatky. Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych 
kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne 
odporúčanie alebo rada, ako má žiak ďalej postupovať, aby svoje nedostatky odstránil  

 
Hodnotenie má spĺňať tieto funkcie: 
• diagnostická, ktorá určuje mieru vedomostí, zručností, postojov žiakov a ich nedostatkov, 
• prognostická, ktorá identifikuje zodpovedajúce predpoklady, možnosti a potreby ďalšieho vývoja žiakov, 
• motivačná, ovplyvňujúca pozitívnu motiváciu žiakov, 
• výchovná, formujúca pozitívne vlastnosti a postoje žiakov, 
• informačná, ktorá dokumentuje výsledky vzdelávania, 
• rozvíjajúca, ktorá ovplyvňuje sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov, 
• spätnoväzbová, ktorá vplýva na revidovanie procesu výučby. 



   

 
ŠkVP  v rámci celého výchovno-vzdelávacieho procesu  bude akceptovať tieto funkcie a budú sa využívať 
nasledovné formy hodnotenia: 
1) podľa výkonu žiaka 

 výkonové hodnotenie, v ktorom sa výkon žiaka porovnáva s výkonom iných  žiakov, 

 hodnotenie absolútneho výkonu, kde sa výkon žiaka meria na základe stanoveného kritéria 
(norma, štandard). Hodnotia sa vzdelávacie výstupy priamo na vyučovacej hodine a po ukončení 
vzdelávacieho programu maturitné témy, zadania a úlohy na maturitnej c) individuálne 

 hodnotenie, porovnávajúce aktuálny výkon žiaka s jeho predchádzajúcim výkonom. 
 

2) podľa cieľa vzdelávania 

 sumatívne hodnotenie na jasne definovaných kritériách pri ukončení štúdia (maturitná skúška), 

 formatívne hodnotenie zabezpečuje spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom. 
 

3) podľa času 

 priebežné hodnotenie, kde sa žiak hodnotí v priebehu celého vyučovacieho obdobia na 
vyučovacej hodine, 

 záverečné hodnotenie, pri ktorom sa žiak hodnotí jednorázovo na konci vyučovacieho obdobia 
(štvrťročne, polročne, ročne). 
 

4) podľa informovanosti 

 formálne hodnotenie, kedy je žiak dopredu informovaný o hodnotení a  môže sa naň pripraviť 
(testy, písomné práce, ap.), 

 neformálne hodnotenie, pri ktorom sa pozoruje bežná činnosť žiaka vo vyučovacom procese. 
 
5) podľa činnosti 

 hodnotenie priebehu činnosti, napr. rôznych cvičení, úloh a pod., 

 hodnotenie výsledku činnosti, napr. test, prezentácia, esej a pod. 
 

6) podľa prostredia 

 interné hodnotenie, prebieha v škole učiteľmi, 

 externé hodnotenie prebieha v škole inými ľuďmi napr. učiteľ z inej školy, odborník z praxe. 
 
 

9.1  Štandardné nástroje hodnotenia využívané školou 
       
       Praktické cvičenia 
       Simulované situácie 
       Úloha hrou 
       Ústne odpovede 
       Projekt 
       Ústna odpoveď  

       Písomné odpovede (testy) 
       Školská práca 
       Úlohy a cvičenia 
       Práce z praxe 
       Súvislé príklady 

 
 9.2 Pravidlá hodnotenia žiakov 

   Naša škola si v rámci hodnotenia výkonov svojich žiakov vypracovala  „Hodnotenie a klasifikácia  žiakov   

   OA Levice“  na základe  platného metodického pokynu, ktorý upravuje postup realizácie hodnotenia  

   a klasifikácie žiakov stredných škôl.  

   Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania žiaka a sú v súlade so spoločenskými  

   výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy:  

1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 
2. Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 



   

3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. 
4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 
5. Žiak má mať dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 
6. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 

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

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

vzájomnej dohode. 
10. Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 

 

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

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania. 
 Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalitu, 

rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 
teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov 
a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita 
v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná 
jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov činností, osvojené metódy 
samostatného štúdia.  

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

 Žiak: 

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

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

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

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

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

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

 Žiak: 
- Si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie. 
- Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, samostatnosť 

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

pracovisku poriadok. 



   

- Dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie. 
- Organizačne zvládol zadané úlohy. 

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

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

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

 Žiak: 

- Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 
- Si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu.  
- Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti. 
- Preukázal kvalitu prejavu. 
- Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 

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

Cieľom praktickej časti MS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich 
schopností využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických úloh 
komplexného charakteru. Pri obhajobách súťažných prác a vlastných projektov sú to prezentačné 
schopnosti a odborné vedomosti a zručnosti. 

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

Podrobnosti o MS sú upravené platnými predpismi MŠ SR.  

Hodnotenie vzdelávacích výstupov bude založené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie 
prostriedkov a postupov hodnotenia bude spracované ku každej téme. Konkretizácia tém vrátane 
špecifických kritérií hodnotenia, prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj organizačné a metodické 
pokyny budú spracované v priebehu posledného ročníka štúdia a budú osobitným dokumentom školy, 
ktorý bude dopĺňať náš školský vzdelávací program.   

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

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 
 

Výborný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 
 Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 
 Prejav bol výzvou k diskusii. 

Chválitebný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 



   

 Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 
 Prejav mohol byť výzvou k diskusii. 

Dobrý   Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť. 
 Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 
 Príklady boli uplatnené iba niekedy. 
 Slovná zásoba bola postačujúca. 
 Vyskytovali sa jazykové chyby a chyby v stavbe vety. 
 Dĺžka prejavu bola primeraná. 
 Prejav nebol výzvou k diskusii. 

Dostatočný   Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo zle rozumieť. 
 Prejav nebol presvedčivý. 
 Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná. 
 Príklady boli nefunkčné. 
 Slovná zásoba bola na nízkej úrovni. 
 Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety. 
 Dĺžka prejavu nezodpovedala téme. 

Nedostatočný   Chýbal kontakt s poslucháčmi. 
 Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť. 
 Prejav nebol presvedčivý a zaujímavý. 
 Chýbala hlavná myšlienka. 
 Chýbali príklady. 
 Slovná zásoba bola na nízkej úrovni. 
 Vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola správna. 
 Dĺžka prejavu bola veľmi dlhá/krátka, zmysel vystúpenia nebol jasný. 

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

Stupeň 
hodnotenia Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatočný 

Kritériá 
hodnotenia  

Porozumenie 
téme 

Porozumel 
téme dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závažnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
téme 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Používal 
samostatne  

Používal 
s malou 
pomocou 

Vyžadoval si 
pomoc 

Robil zásadné 
chyby 

Neovládal  

Vecnosť, 
správnosť 
a komplexnosť 
odpovede 

Bol 
samostatný, 
tvorivý, 
pohotový, 
pochopil 
súvislosti 

Bol celkom 
samostatný, 
tvorivý 
a pohotový 

Bol menej 
samostatný, 
nekomplexný 
a málo 
pohotový 

Bol 
nesamostatný, 
často 
vykazoval 
chyby, 
nechápal 
súvislosti 

Bol 
nesamostatný
, ťažkopádny, 
vykazoval 
zásadné 
chyby 

Samostatnosť 
prejavu 

Vyjadroval sa 
výstižne, 
súvisle a 
správne 

Vyjadroval sa 
celkom 
výstižne a 
súvisle 

Vyjadroval sa 
nepresne, 
niekedy 
nesúvisle, s 
chybami 

Vyjadroval sa 
s problémami, 
nesúvisle, s 
chybami 

Nedokázal sa 
vyjadriť ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Schopnosť 
praktickej 
aplikácie 
teoretických 
poznatkov 

Správne 
a samostatne 
aplikoval 

Celkom 
správne 
a samostatne 
aplikoval 

Aplikoval 
nepresne,  
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Aplikoval veľmi 
nepresne, 
s problémami 
a zásadnými 
chybami 

Nedokázal 
aplikovať 

 

 

Poznámka: 
Súčasťou školského vzdelávacieho programu sú učebné osnovy všetkých 
predmetov učebného plánu. 
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Podmienky vzdelávania  
Vzdelávanie formou individuálnej integrácie 
    O prijatí žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami ( ďalej ŠVVP) rozhoduje riaditeľ 
školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia žiaka. Riaditeľ školy pred 
prijatím žiaka so ŠVVP poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa.  
    Žiak, ktorý má ŠVVP a je individuálne integrovaný, musí mať vypracovaný individuálny výchovno – 
vzdelávací program ( ďalej IVVP). Žiak môže mať IVVP počas celého vzdelávacieho cyklu alebo len 
počas limitovaného obdobia, čo sa posudzuje na základe výsledkov odborného vyšetrenia zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie. Žiak so ŠVVP musí mať zabezpečené odborné personálne, 
materiálne, priestorové a organizačné podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym 
potrebám. 
    IVVP je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so ŠVVP individuálne integrovaného v bežnej triede 
strednej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych 
výchovno – vzdelávacích potrieb. V priebehu školského roka je možné ho upravovať a doplňovať podľa 
aktuálnych ŠVVP žiaka. Úpravy vzdelávacieho program sú výsledkom odborných konzultácií všetkých 
zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s nimi aj zákonný zástupca žiaka. Podpisuje ho riaditeľ 
školy, triedny učiteľ, školský špeciálny pedagóg a s nimi aj zákonný zástupca žiaka alebo po dovŕšení 
18.roku žiak. 
 
Školské dôsledky špeciálnych výchovno – vzdelávacích potrieb žiakov: 
 
Žiak s vývinovými poruchami učenia 
     Žiak s diagnostikovanými poruchami učenia má pri dysortografii ťažkosti vybaviť si  celé slovo 
v konkrétnom stave bez pomoci, problémom je pamätať si ho a udržať ho v pamäti počas písania. Ak má 
slovo napísať, musí si najprv vybaviť písmenká,  z ktorých sa dané slovo skladá, zoradiť si ich podľa 
poradia a zapamätať si ich, kým ich nenapíše.  Gramatické pravidlá ovláda, nedokáže ich však pohotovo 
okamžite uplatniť. Tento proces môže mať za následok pomalšie tempo práce, pretože nestíha písať 
diktované vety. 
     V dôsledku dysgrafie má žiak nedostatky v grafickej úprave písaného textu, pomalšie pracovné 
tempo, nakoľko nie je schopný stačiť tempu ostatných. Nezvláda simultánne opravovanie napísaného 
textu. Dysgrafia zasahuje do všetkých predmetov, kde je potrebné vykonávať zápisy, prepisy a písania 
diktovaných textov. V matematike môže mať problém pri správnom zápise číslic. Problémy môže mať aj 
na geometrii a vo výtvarnej výchove. 
    Dyslexia vedie k celkovému zníženiu školských výkonov vo všetkých predmetoch, problémom je 
fonematická segmentácia – proces, pri ktorom sa slovo rozkladá na zvukové segmenty. Prítomná je 
porucha slovnej pamäte a porucha vizuálneho vnímania textu. Pretrvávajú problémy s rozlišovaním 
niektorých písmen, žiak nezvláda techniku rýchleho a letmého čítania.  Pri dyslexii má žiak problémy aj s 
reprodukciou čítaného textu, ktorá je chronologicky neucelená, s menším počtom detailov. 



   

     Dyskalkúlia spôsobuje žiakovi ťažkosti s aritmetickými výpočtami, pri riešení slovných úloh nevie 
presne aký problém má riešiť, logickou úvahou je schopný riešiť úlohu, zlyháva v detailoch, má problém 
v riešenom príklade nájsť po sebe chybu a nemá ucelené vnímanie v oblasti numerických predstáv. Pri 
riešení slovných úloh je schopný zapamätať si maximálne dva nasledujúce kroky.    
 
Žiak s ADHD 
     Poruchy správania  sa u žiaka prejavujú hyperaktivitou, impulzivitou, žiak má problémy so sústredením 
a udržaním pozornosti, s vnímaním, analýzou a syntézou informácií, slovnou a pracovnou pamäťou. 
V správaní  prevláda motorický nepokoj, neobratnosť, narušená je psychomotorická koordinácia. Je 
emocionálne labilný, má afektívne prejavy  v správaní, prítomné sú výkyvy v emocionálnych prejavoch.  
Môže mať ťažkosti v sociálnych vzťahoch, s porušovaním disciplíny a sebaovládaním. Typické pre žiaka 
je aj neuvážené konanie, nedostatok empatie, agresívne správanie, nízke sebahodnotenie, problémy 
spolupracovať v skupine. Problémy má aj s organizovaním svojej činnosti, pri samostatnej práci, 
nedokáže dokončiť začatú činnosť, zabúda si plniť povinnosti, vypracovávať domáce úlohy a pod.   
 
Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS) 
    Ide o žiaka neschopného vedome a podľa patričných noriem používať jazyk ako systém znakov a 
symbolov v celej jeho komplexnosti a vo všetkých formách a to za účelom realizovania určitého 
komunikačného zámeru. NKS sa u žiaka prejavuje zníženou úrovňou reči vo všetkých jazykových 
rovinách, problémy má s vytváraním súvislého rečového prejavu, čo sa prenáša hlavne do kvality ústnych 
odpovedí.   
 
Žiak s telesným postihnutím, chorý a zdravotne oslabený 
    Telesne postihnutý žiak je značne obmedzený v pohybových schopnostiach v dôsledku poškodenia 
podporného alebo pohybového aparátu alebo iného organického poškodenia. Ide o primárne poškodenie 
hybnosti, ktoré má nepriaznivý vplyv na telesný, zmyslový aj kognitívny výkon. Po stránke poznávacej je v 
dôsledku obmedzenia pohybu obmedzené aj získavanie informácií a podnetov z prostredia. Kvalita 
poznávania a myslenia je obmedzená aj tým, že pri nedostatku motorických a kinestetických  podnetov je 
málo aktivizovaná psychická činnosť.  Žiak potrebuje vo väčšej alebo menšej miere pomoc pri 
sebaobsluhe, pri lokomócii, pri školskom vyučovaní a pracovných činnostiach. 
    Žiak chorý a zdravotne oslabený musí riešiť vo výchovno – vzdelávacom procese rôzne problémy. 
Necíti sa dobre, postupne si uvedomuje rôzne príznaky choroby. Trpí bolesťou, znížením telesnej a 
duševnej aktivity. Musí tolerovať pravidelne alebo aj dlhotrvajúce diagnostické a liečebné zásahy, musí 
dodržiavať a rešpektovať mnohé obmedzenia  ( sebadisciplína, diéty, aplikácia liekov, znížená 
výkonnosť). Zmenená životospráva môže viesť k obmedzeniu až strate sociálnych kontaktov, k pocitom 
izolovanosti od okolia, k nesprávnemu sebahodnoteniu.   
 
Žiak so zrakovým  postihnutím 
    Porušená schopnosť zrakového vnímania ovplyvňuje do určitej miery aj telesný a duševný stav žiaka. 
Nedostatok vizuálnych podnetov spôsobuje tzv. senzorickú depriváciu . Dôsledky zrakového postihnutia 
sú silne viazané na druh a stupeň postihnutia a na vek, v ktorom k postihnutiu došlo. V dôsledku zníženej 
alebo nulovej priepustnosti optického kanálu má žiak výrazne znížený alebo znemožnený príjem 
zrakových informácií a preto má špecifické  potreby v edukácii, v mobilite a priestorovej orientácii, v 
komunikácii prostredníctvom písanej reči, v sebaobsluhe, ale aj pri transformácii optických informácií na 
poznatky.    
     
Žiak so sluchovým postihnutím 
    Vplyv poruchy sluchu na vyučovací proces sa prejavuje okrem nedostatkov v auditívnom vnímaní aj   v 
deficitoch v poznávacom procese a môže mať vplyv aj na emocionalitu  a vytváranie sociálnych vzťahov. 
Sluchový postih sa negatívne prejavuje vo všetkých predmetoch. Žiak pri vyučovacom procese sústreďuje 
svoju pozornosť  na sluch aj zrak. Získavanie vedomostí prevažne sluchovou cestou  a odzeraním si 
vyžaduje sústredenú pozornosť a vynaloženie zvýšeného množstva energie, čo vyvoláva rýchlejšiu únavu 
a znižovanie pozornosti, ovplyvňuje to  aj spôsob vysvetľovania  nového učiva,  ktoré je v bežnej triede 
zamerané hlavne na auditívne vnímanie. Žiak pri diktovanom texte , pri auditívnom vnímaní, má problémy, 
ktoré sú spôsobené predovšetkým PS. Pri auditívnom vnímaní slov si žiak pomáha pri identifikácii slova, 



   

predovšetkým so zvukovo podobnými hláskami aj domýšľaním, na základe logického významu 
vychádzajúceho  z kontextu. 
 
Žiak s nadaním 
    Nadanie je asynchrónny vývin, v ktorom sa predčasne rozvinuté kognitívne schopnosti a vysoká 
intenzita kognitívnej aktivity kombinujú a vytvárajú vnútorné skúsenosti a vedomie, ktoré sú kvalitatívne 
odlišné od normy. V školskom prostredí sa žiaci s nadaním môžu prejavovať kladením netypických 
otázok, nezvyčajnými záujmami, vysokou vnútornou motiváciou a vysokou aktivitou zameranou skôr na 
komunikáciu s dospelými než s vrstovníkmi. Žiak s nadaním má rýchle myslenie a chápanie, výbornú 
pamäť, výborné argumentačné schopnosti, býva perfekcionista, ale zároveň môže mať problémy s 
hyperaktivitou a problematický postoj k autoritám. 
 
Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia 
    Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) žije v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, 
rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj jeho mentálnych, vôľových, 
emocionálnych vlastností, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných 
podnetov pre rozvoj jeho osobnosti. Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia nie je klasickou integráciou. Žiaci zo SZP potrebujú mať vytvorené také podmienky vo výchove 
a vzdelávaní, aby bola zabezpečená ich pravidelná školská dochádzky a tiež školská úspešnosť. 
Prioritným dôvodom vytvárania individuálnych podmienok v ich výchove a vzdelávaní by mali byť ich 
edukačné potreby, nie ekonomické. 
 
Žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 
    V MKCH – 10 (1992) sú do skupiny pervazívnych vývinových porúch zahrnuté tieto diagnostické 
kategórie: detský autizmus (F84.0), atypický autizmus (F84.1), Rettov syndróm (F84.2), iná 
dezintegratívna porucha v detstve (F84.3), hyperaktívna porucha spojená s mentálnou retardáciou a 
stereotypnými pohybmi (F84.4), Aspergerov syndróm (F84.5), iné pervazívne vývinové poruchy (F84.6), 
nešpecifikovaná pervazívna vývinová porucha (F84.9). 
Oblasti, ktoré sú u autistu narušené – sociálne interakcie, komunikácia, imaginárne aktivity, správanie. 
Výchovno – vzdelávací proces môže byť ovplyvnený dezorganizáciou zmyslového vnímania, slabou 
pamäťou na oblasti nešpecifického záujmu, problémami so spracovávaním sluchových podnetov, 
problémami v zovšeobecňovaní, ťažkosťami pri vyrovnávaní sa so zmenami. 
   
Odporučenia pre prácu so žiakom počas vyučovania:  
Žiak s vývinovými poruchami učenia: 
Vzhľadom na diagnostikované vývinové poruchy učenia je potrebné vo všetkých predmetoch: 

- preferovať takú formu overovania vedomostí, ktorá je pre žiaka výhodnejšia, 
- ponechať dostatok času na spracovanie a kontrolu písomných prác, 
- nepísať časovo obmedzené práce (napr. päťminútovky,...), 
- ponechať dostatok času na porozumenie textu alebo mu pomôcť s porozumením, 
- namiesto poznámok používať podčiarkovanie v texte, netrestať za zníženú úpravu zošitov, 
- častá motivácia, povzbudenie, časté poskytovanie pozitívnej spätnej väzby, 
- ponechať viac času a nesankcionovať  za nedokončenú prácu, 
- pri ústnom prejave ( aj skúšaní) pomáhať s formuláciami, nenechávať ho dlho hovoriť, stačia 

stručné odpovede. 
V predmete slovenský jazyk: 

- namiesto diktátov alebo gramatických cvičení používať ich odpis, prepis, doplnenie 
precvičovaných javov, 

- vyčísľovať len počet chýb, klasifikovať iba v prípade úspechu, 
- rešpektovať aktuálnu úroveň čítacích schopností, 
- pomáhať s orientáciou v texte, 
- v slohových prácach preferovať obsahovú, nie gramatickú časť. 

V cudzom jazyku: 
- uprednostňovať praktické používanie jazyka, 
- obmedziť hlasné čítanie dlhších textov, 
- pre precvičovanie a overovanie vedomostí používať testy s voľbou správnej odpovede, 



   

- zamerať sa na ústne zvládnutie slovnej zásoby pred písomnou a osvojenie základných fráz, 
- slovnú zásobu skúšať v kratších úsekoch priraďovaním, 
- v písomnom prejave tolerantne hodnotiť slová napísané foneticky správne. 

V predmete matematika: 
- pri kontrole vypracovania úloh brať do úvahy aj postup, nielen výsledok, viackrát sa presvedčiť, či 

pri opisovaní neurobil chybu z nepozornosti,  
- slovné úlohy  sprístupniť aj  auditívnou cestou, vysvetliť podľa potreby,  
- zabezpečiť dodatočné vysvetlenie učiva, pokiaľ žiak učivo dostatočne nepochopil, 
- umožniť používanie kalkulačky a tabuliek  vzorcov, kým si ich dostatočne nezautomatizuje, 
- dopriať dostatok času na  vypracovanie úloh, prípadne zredukovať množstvo príkladov, 
- kľúčové previerky písať s predĺženým časom, žiak by mal byť informovaný dopredu o písaní 

previerky,  ako aj o rozsahu a obsahu písomnej práce,  
- prítomnosť dyskalkúlie zohľadniť vo všetkých predmetoch, kde je potrebné využívanie 

matematických schopností. 
    Vo všetkých predmetoch ( aj odborných) brať do úvahy pomalšie tempo práce ako aj špecifiká 
vyplývajúce z vývinových porúch učenia a  znížené výkony vo výchovno-vzdelávacom procese. 
Nevyhnutná je spolupráca školy a rodiny, vytvorenie spoločnej zodpovednosti a ujasnenia cieľov i 
postupov vedúcich k ich dosiahnutiu.  
 
Žiak s ADHD 
    U žiakov vzhľadom na diagnózu ADHD ( hyperaktivita s poruchou pozornosti) rešpektovať nedostatky 
vo vývine psychomotorických zručností a potrebu individuálneho pracovného tempa. Počas celého 
vzdelávacieho procesu využívať metódu pozitívneho posilňovania.  Je dôležité vytvoriť si v spolupráci 
s ním pevne stanovené pravidlá:  
- pravidelne dohliadať a kontrolovať  plnenie úloh, na ktorých sa vyučujúci so žiakom    dohodne, 
- doviesť žiaka k tomu, aby si pravidelne robil zoznam denných povinností, domácich úloh a iných 

aktivít, kontrolovať ich plnenie a aj zápis, 
- vytvoriť si zásobu rôznych pracovných a relaxačných materiálov pre prípad, že na hodinách  začne 

vyrušovať, 
- keď urobí niečo správne, pochváliť ho a posilňovať tak jeho správanie pozitívnym spôsobom, 
- usporiadať život v triede tak, aby pravidlá boli známe a vysvetlené ( aj ostatným žiakom       v triede), 
- dodržiavať a vyžadovať denné rutiny, na ktorých sa vopred učiteľ so žiakom dohodne, 
-     sankcie za nedodržanie pravidiel by mali byť jednoduché a efektívne uplatňované, 

- umožniť žiakovi sedieť v predných laviciach s dobrým výhľadom na tabuľu a vyučujúceho, posadiť ho 
s takým spolužiakom, ktorý bude schopný a ochotný mu v prípade potreby pomôcť,  

- odmeňovať dobrú prácu a udržanie pozornosti pochvalou, 
- zistiť postupy, ktoré žiakom pomáhajú pri koncentrácii a učení, zaviesť ich do praxe. 

 
Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou 
Vo výchovno – vzdelávacom procese učiteľ: 
- akceptuje problémy žiaka  spojené s jeho NKS a rešpektuje správanie žiaka spôsobené jeho 

narušením, 
- stimuluje rozvíjanie tých schopností, ktoré v dôsledku narušenia nie sú dostatočne vyvinuté, 
- podporuje všetky snahy žiaka o ústnu I písomnú komunikáciu, poskytuje žiakovi podnety na 

hodnotiace myslenie a vedie ho k primeranému sebahodnoteniu, 
- v triede ho umiestni tak, aby mohol vnímať výklad učiteľa všetkými zmyslami, 
- pracovný postup konzultuje s logopédom a špeciálnym pedagógom, 
- nové pojmy vždy vysvetlí a objasní v rôznych súvislostiach, využíva názorný materiál a poskytuje 

žiakovi možnosť manipulácie s ním,  
- otázky a úlohy zadáva tak, aby žiak mohol odpovedať jednoznačne. 

 
Žiak s telesným postihnutím, chorý a zdravotne oslabený 
    Úpravy výchovno – vzdelávacieho procesu žiaka s telesným postihnutím sú určené druhom a stupňom 
jeho postihnutia a zahŕňajú tieto oblasti: 

- bezbariérový interiér a exteriér, 
- nižší počet žiakov v triede s úzko individuálnym prístupom, 



   

- možnosti modifikácie učebných osnov, 
- používanie špeciálnych učebných pomôcok a zariadení, 
- uplatňovanie špeciálno – pedagogických metód pri práci v celom rozsahu  vyučovania podľa 

odporúčaní špeciálneho pedagóga.   
    Žiak chorý a zdravotne oslabený si vyžaduje od pedagóga úspešné zvládnutie diferenciálnej 
diagnostiky  na základe analyzovania vonkajších a vnútorných podmienok za účelom stanovenia správnej 
špeciálnopedagogickej diagnózy. Vo vzdelávacom procese je potrebné:  

- tolerovať znížené výkony žiaka vo všetkých predmetoch, 
- akceptovať prítomnosť rôznych obmedzení  vyplývajúcich z postihnutia, 
- rešpektovať konkrétne usmernenia špeciálneho pedagóga.    

 
Žiak so zrakovým  postihnutím 

- dokonale sa oboznámiť s diagnózou a prognózou žiaka, 
- pripraviť zväčšené kópie distribuovaných textov podľa individuálnych potrieb žiaka, 
- pri používaní názorných pomôcok, písaní na tabuľu, premietaní a pod. obšírne opisovať 

znázornený predmet alebo dej a verbalizovať ho, 
- prideliť zodpovedného spolužiaka, ktorý mu bude pomáhať  s prácami, 
- pri výučbe hovoriť dostatočne nahlas, jasne a zrozumiteľne artikulovať, obrátení tvárou k triede, 
- umožniť nahrávanie výkladu na diktafón, 
- umožniť alternatívne formy skúšania, 
- predĺžiť čas na prípravu, resp. na vypracovanie odpovedí podľa potreby až na dvojnásobok, 
- odstraňovať v priestoroch pohybu žiaka nebezpečné prekážky a bariéry, 
- umožniť používať kompenzačnú techniku, 
- riadiť sa ďalšími odporučeniami špeciálneho pedagóga. 

   
Žiak so sluchovým postihnutím 
si vyžaduje vo výchovno – vzdelávacom procese   uplatňovanie nasledovných postupov: 

- oboznámiť všetkých vyučujúcich  so závermi špeciálno-pedagogického vyšetrenia, 
- umožniť žiakovi sedieť v predných laviciach s dobrým výhľadom na vyučujúceho a tabuľu, 
- zabezpečiť dobrý vizuálny kontakt s učiteľom ( aby žiak mohol dobre odzerať), pri komunikácii 

dodržiavať určité zásady, podmienky pre dobré odzeranie - zabezpečiť, aby svetlo dopadlo na 
tvár hovoriaceho, dodržiavať optimálnu vzdialenosť( 50 – 150 cm), zreteľne artikulovať, primerane 
rýchlo, skupinu hlások, ktoré majú podobný ústny obraz ( p-b-m, t-d-n, c-s-z-, č-š-ž), alebo ktoré 
nevidíme( k-g-h-ch) dopĺňať prstovou abecedou, 

- nedávať pri hovorení pred tvár ruky, neotáčať hlavu, nechodiť, používať jednoduché výrazy,  
- dodržiavať požiadavku konkretizácie učiva, využívať všetky zmysly, 
- na vyučovacích hodinách  treba rešpektovať prípadnú zníženú vyjadrovaciu schopnosť a horšiu 

výslovnosť, 
- pri vysvetľovaní nového učiva častejšie žiaka   na hodinách oslovovať, 
- oboznámiť žiaka so základnou osnovou nového učiva, vysvetliť nové pojmy, podporiť aj písomnou 

formou neznáme slová, vyhnúť sa dlhšiemu, monotónnemu monológu, dávať  kontrolné otázky, 
- pri odpovediach umožniť žiakovi odpovedať aj na otázky, prípadne voliť možnosť výberu 

z viacerých možných odpovedí, dopriať žiakovi dostatok času na odpoveď, pomôcť v prípade 
potreby s formuláciou odpovede, 

- nenechať žiaka dlhšie hovoriť, stačia aj kratšie odpovede, 
- v predmetoch, kde sa žiak učí z učebnice, je potrebné vyznačiť najdôležitejšie fakty, ktoré  musí 

ovládať, 
- vzhľadom na nižšiu úroveň psychomotorického tempa vynechať úlohy časovo limitované ( 

päťminútovky ), poskytnúť žiakovi dostatok času na vypracovanie  a kontrolu práce, 
- pri výučbe cudzieho jazyka sa zamerať hlavne na rozvoj slovnej zásoby a konverzačných 

zručností, zamerať sa na osvojenie základných fráz, slovnú zásobu skúšať v kratších úsekoch, 
priraďovanie,  pri písomných prácach, diktátoch využívať rovnaké metódy  ako pri výučbe  
materinského  jazyka, umožniť využívanie gramatických tabuliek, ktoré učiteľ vypracuje podľa 
potreby žiaka, tolerantne hodnotiť slová napísané foneticky správne, využívať hlavne ústne 
preverovanie nadobudnutých vedomostí, aj pomocou pomocných otázok, odposluch je potrebné 
vynechať a nahrádzať prepisom, 



   

- kľúčové previerky písať s predĺženým časom,  žiak by mal byť informovaný dopredu o písaní 
previerky,  ako aj o rozsahu a obsahu písomnej práce, v jeden deň by mala písať písomnú prácu 
len z jedného predmetu, 

- pri práci žiaka  povzbudzovať, usmerňovať,  voliť citlivý prístup, 
- stanoviť primerané  krátkodobé čiastkové študijné ciele, ktoré je žiak  schopný splniť v reálnom 

časovom termíne a trvať na ich dodržaní, 
- na hodinách TV je potrebné rešpektovať skutočnosť, že väčšina sluchovo postihnutých má 

oslabené funkcie rovnovážneho aparátu, pokiaľ žiakovi rovnovážne cvičenia robia problémy, treba 
ich z nácviku vynechať, alebo cvičiť len za pomoci učiteľa a nehodnotiť, 

- na hodinách HUV treba rešpektovať amuzikálnosť  a podľa možnosti venovať sa rozvíjaniu 
rytmických zručností, žiaka neklasifikovať. 

 
Žiak s intelektovým nadaním 
    Vo výchovno – vzdelávacom procese je potrebné: 

- akceptovať žiaka s intelektovým nadaním a rešpektuje špecifiká jeho osobnosti a správania, 
- zohľadňovať  jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, 
- rozvíjať a stimulovať jeho poznávacie schopnosti, rozvíjať všestranne osobnosť v oblasti 

kognitívnej, motivačnej, vôľovej i sociálnej, 
- vytvárať podmienky pre začlenenie intelektovo nadaného žiaka do kolektívu, 
- využívať diferencované aktivity, napr. zadávanie dvojitých úloh,  
- individuálne zadávať úlohy podľa schopností a motivácie žiaka, 
- rozširovať učivo a venovať sa témam, na ktoré nie je priestor pri ostatných formách práce, 
- uplatňovať kritické myslenie, nechať žiaka argumentovať, povzbudzovať ho k tomu, 
- vytvoriť priestor na vyjadrenie sa žiaka o vlastných spôsoboch ako riešil úlohu, na nápady, ako 

možno ináč postupovať, na hodnotenie rôznych možností (ich výhodnosti a nevýhodnosti, 
- uplatňovať princípy problémového vyučovania a prvky integrovaného tematického vyučovania, 

využívať projektové vyučovanie, 
- okrem týchto foriem je podľa konkrétnych výchovno-vzdelávacích potrieb intelektovo nadaného 

žiaka možné v jeho individuálnom výchovno-vzdelávacom pláne uplatniť aj rôzne formy 
akcelerácie (výučba niektorých predmetov vo vyššom ročníku, preskočenie ročníka, absolvovanie 
dvoch ročníkov v rámci jedného školského roka, a  pod.). 

 
Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia 
    U žiaka zo SZP rešpektovať obmedzené možnosti domácej prípravy, príp. mu domácu prípravu 
umožniť realizovať v školskom prostredí po vyučovaní. Intenzívnejšie spolupracovať s rodinou žiaka, 
v prípade potreby zabezpečiť riešenie problémov v súčinnosti s výchovným poradcom, školským 
špeciálnym pedagógom, psychológom, príp. s príslušným oddelením ÚPSVR. 
         
Všeobecné zásady hodnotenia žiaka so ŠVVP: 
VPU 
    Pri hodnotení učebných výsledkov vyučujúci rešpektuje žiakov psychický a fyzický zdravotný stav, druh 
a závažnosť poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušných predmetoch. Učebné 
výsledky žiaka posudzuje objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, 
svedomitosť, individuálne schopnosti a záujmy. Dôraz kladie na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú 
základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie. 
    Pri hodnotení a klasifikácii postupuje podľa odporučení  školského špeciálneho pedagóga, úroveň 
vedomostí posudzuje nielen v porovnaní s rovesníkmi, ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím 
vzhľadom na predchádzajúce výkony samotného žiaka. 
ADHD 
    Žiakovi s ADHD nemožno znížiť známku zo správania pri hodnotení učebných výsledkov alebo 
správania, pokiaľ sú nedostatočné učebné výsledky alebo nevhodné prejavy správania  dôsledkom 
stanovenej diagnózy. K hodnoteniu a klasifikácii správania žiaka s diagnostikovanou poruchou aktivity a 
pozornosti zníženou známkou zo správania možno pristúpiť len po odbornom posúdení a odporučení 
tohto postupu príslušným poradenským zariadením a to na základe takých prejavov správania žiaka, ktoré 
sú závažným porušením školského poriadku ( neospravedlnené hodiny, fyzické ublíženie iným osobám a 
pod.). 



   

    Pri hodnotení učebných výsledkov aj správania sa kladie dôraz na motivačnú zložku hodnotenia.  
Žiak s NKS 
    Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ rešpektuje psychický a fyzický stav žiaka, druh a závažnosť 
narušenia komunikačnej schopnosti, ak má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom 
predmete. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na 
jeho vynaložené úsilie, individuálne schopnosti a záujmy. Úroveň vedomostí posudzuje najmä v porovnaní 
s uplynulým obdobím vzhľadom na predchádzajúce výkony samotného žiaka.    
    Žiak s diagnózou zajakavosť môže byť ústne skúšaný a na obsah jeho výpovede môžu byť kladené 
rovnaké nároky ako u ostatných žiakov, ak nemá písomné odporúčanie poradenského zariadenia rezortu 
školstva o vylúčení ústneho skúšania. Formálna stránka odpovede sa nehodnotí. Zajakavému žiakovi je 
potrebné poskytnúť viac času na odpoveď a taktne o tom poučiť aj spolužiakov.  
Žiak s telesným postihnutím, chorý a zdravotne oslabený 
    Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov s telesným postihnutím sa v podstate zhodujú s pravidlami pre 
intaktných žiakov, ktoré sú stanovené Ministerstvom školstva záväzným predpisom. Forma skúšania 
zohľadňuje telesné postihnutie žiaka, pričom musí zodpovedať podmienkam vzdelávania ako sú 
stanovené v individuálnom výchovno-vzdelávacom programe žiaka. Ak v správaní zdravotne 
znevýhodneného žiaka a žiaka s chronickými ochoreniami (napr. diabetes, choroby srdca, onkologické, 
neurologické ochorenia, poúrazové stavy a pod.) učiteľ pozoruje prejavy (ako napr. impulzívnosť, 
precitlivelosť, podráždenosť, poruchy pozornosti, únava a pod.), ktoré môžu byť dôsledkom postihnutia 
alebo chronického ochorenia, toto zohľadňuje pri jeho hodnotení. Učiteľ primerane dlhé obdobie 
nehodnotí žiaka s chronickým ochorením, žiaka zdravotne oslabeného, alebo po dlhodobom ochorení, ak 
ešte nemohol byť adekvátne pripravený a jeho výkon bol výrazne nižší ako zvyčajne. Tento žiak môže byť 
bežným spôsobom hodnotený, až keď sa doučí učebnú látku podľa individuálneho programu.  
    V individuálnych prípadoch je možné podľa potreby predĺžiť zvyčajný čas na písomnú alebo ústnu 
skúšku (odpoveď), pri písomnej forme použiť počítač alebo služby asistenta žiaka. Každú modifikáciu 
podmienok hodnotenia učebných výsledkov a klasifikácie žiaka s telesným postihnutím je potrebné 
konzultovať so školským špeciálnym pedagógom – 
somatopédom alebo zamestnancami špeciálnopedagogického poradenského zariadenia. 
Žiak so zrakovým  postihnutím 
    Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov so zrakovým postihnutím sa v zásade zhodujú s pravidlami 
hodnotenia a klasifikácie intaktných žiakov, ktoré sú stanovené Ministerstvom školstva záväzným 
predpisom. Pri prípadnej modifikácii podmienok hodnotenia a klasifikácie sa odporúča spolupracovať s 
poradenským zariadením pre zrakovo postihnutých.  
U žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa bežné písmo, učiteľ pri dlhotrvajúcich písomných 
skúškach počíta s primeranou, individuálne stanovenou dobou zrakového odpočinku. Dĺžka zrakového 
zaťaženia pri práci s hľadením do blízka vychádza z odporúčania poradenského zariadenia rezortu 
školstva.  U žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa Braillovo písmo, učiteľ pri všetkých druhoch 
písomných skúšok počíta s časovou rezervou potrebnou na obsluhu špeciálnych pomôcok.  
    Obsah a rozsah záverečných skúšok individuálne integrovaných žiakov so zrakovým postihnutím je 
spravidla zhodný s obsahom a rozsahom určeným pre ostatných absolventov. Forma vykonávania skúšok 
môže zohľadňovať zrakové postihnutie žiaka, pričom musí zodpovedať podmienkam stanoveným v 
individuálnom výchovno-vzdelávacom programe. 
Žiak so sluchovým postihnutím 
    U žiaka so sluchovým postihnutím sa odporúča využívať všetky formy skúšania. Učebné výsledky sa 
hodnotia s ohľadom na druh a stupeň postihnutia. Hodnotia sa predovšetkým vecné poznatky a praktické 
zručnosti, nie úroveň jazykového prejavu. Diktáty sa hodnotia slovne, pričom učiteľ so žiakom 
spolupracuje. Na predmete cudzí jazyk si učiteľ nehodnotí počúvanie s porozumením a ústny prejav. V 
prípade, že nepočujúci žiak sa vzdeláva s použitím posunkovej reči (§ 4 písm. b Zákona Národnej Rady 
Slovenskej republiky č. 149/1995 Z.z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb) môže žiak odpovedať v 
posunkovej reči. Učebné výsledky vyjadrené v posunkovej reči sa hodnotia tak ako učebné výsledky 
vyjadrené v slovenskom jazyku. Ak skúšajúci učiteľ neovláda posunkovú reč je potrebné zabezpečiť 
asistenta – tlmočníka posunkovej reči. 
 


